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ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CSTGA-JP – mai./17 

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às 14h35min., na sala dos professores 

dos da Área de Meio Ambiente (Cursos Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental e 

Técnico Integrado em Controle Ambiental), deu-se início a mais uma Reunião Ordinária dos 

membros do Colegiado do CSTGA, chamada pela Convocatória 001/2017, datada de 06 de 

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

presenças. Presentes: Arilde F. Alves (presidente); Maria Edelcides G. de Vasconcelos; Tânia 

Maria de Andrade; Ismael Xavier de Araújo (representante docente de outra área); Celene 

Josefa Basílio da Silva (representante discente – suplente). Todos os presentes assinaram 

presenças na própria convocatória anexada a esta Ata. Justificaram ausências: Valdith Lopes 

Jerônimo e Antonio Cícero de Sousa (ambos por problemas de saúde). Ausente: Keliana Dantas 

Santos e a representação Administrativa – Maria José Dantas (titular). Tendo quórum o 

Presidente dá início a Reunião Ordinária do Colegiado, inicialmente fazendo a entrega da 

Portaria nº 087- DG/JP – IFPB datada de 13 de março de 2017, aos membros presentes do 

Colegiado do CSTGA-JP, referente a nova composição do mesmo, explicando a nova 

composição prevista na Legislação da Instituição. Explica que a pauta é curta, com apenas dois 

pontos. 1) Discussão e encaminhamento referente ao Processo nº 23326.002122.2017-10, 

que trata de pedido de Trancamento de Matrícula; 2) Apresentação e Homologação dos 

Projetos de TCCs apresentados até a data de 05/maio/2017 (de acordo com inciso o III do Art. 

4º Resolução Colegiada nº 01/2011 de 29 de dezembro de 2011 do CSTGA/IFPB/Campus João 

Pessoa. Rapidamente explica os motivos da apresentação do ponto 1 (um) da pauta, por se 

tratar de questão já definida por ad referendum pelo coordenador do CSTGA-JP, apenas para 

homologar tal decisão, visto que o trancamento procedido estava fora do prazo regimental, mas 

que as razões do requerente eram maiores. Todos acataram a deliberação, homologando a 

decisão da Coordenação do Curso. No ponto 2 (dois) Alves entrega a relação dos alunos que 

submeteram projetos de TCC, explicando, previamente, que 7 (sete) são remanescente do 

período 2016.2, que por razões diversas não apresentaram/defenderam no prazo (até o dia 

antecedente ao começo do atual período – dia 23/maio/2017), rematriculados automaticamente, 

como repetentes, pois seus projetos de TCC já haviam sido homologados pelo Colegiado. Os 

demais, passaram a ser lidos (os títulos/temas, os orientadores e o aval/parecer dos mesmos sob 

a potencialidade de elaboração pelos discentes proponentes e mais alguns detalhes dos 

projetos/temas), totalizando 24 (vinte e quatro) Projetos de TCCs, para o período 2017.1, 

todos homologados, consensuadamente, pelos membros do Colegiado presentes, portanto, 

aptos a confirmação da matrícula no componente curricular TCC. A lista a saber: 1) 

Anderson Guedes Dantas; 2) Ana Mery do Nascimento Soares; 3) Ana Cláudia doa Santos 

Alves; 4) Shênia Drielly Farias da Silva; 5) Daisy Lee Sales de Araújo; 6) Alessandra  

Maciel Correia Félix; 7) Aryadne Lopes Soares Antero; 8) Andaluzia Maria de Medeiros 

Pessoa; 9) Jaqueline Gomes Amorim; 10) Joysse Gomes da Silva; 11) Ana Gabriela da 

Silva; 12) Francisco Juvito de Sousa; 13) Janaína Souza dos Santos; 14) Rômulo Henrique 

Teixeira do Egito; 15) Henrique de Castro Silva; 16) Túlio Augusto de Lucena Junior; 17) 

Luciana Trajano da Silva; 18) Lorena Varela Feitosa; 19) Seychelles Araújo  de Freitas; 

20) Rosilene Gomes Nascimento; 21) Celene Josefa O. Basílio da Silva; 22) Magda Dayse 
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F. Rangel; 23) Yúri Augusto Alexandre Gondim; 24) Alisson Felipe Martins de Araújo. 

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 GERAL E DO COLEGIADO DO CSTGA-JP – jun./17 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às 10h05min., no Anfiteatro do 

IFPB-JP, deu-se início a Reunião Geral do CSTGA-JP (Docentes e Discentes) & Extraordinária 

do Colegiado do CSTGA-JP, chamada pela Convocatória 005/2017, datada de 21 de junho de 

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

(dos membros do Colegiado, demais docentes e discentes convidados). Presentes: 1) Do 

Colegiado: Arilde F. Alves (Presidente do Colegiado); Maria Edelcides G. de Vasconcelos; 

Tânia Maria de Andrade; Ismael Xavier de Araújo (representante docente de outra área); Valdith 

Lopes Jerônimo e Antonio Cícero de Sousa, Maria José Dantas (representação Administrativa – 

titular). Ausentes: Celene Josefa Basílio da Silva (representante discente – suplente) e Keliana 

Dantas Santos. 2) Demais docentes: Gilcean Silva Alves, Márcia Viana da Silva e Adriano 

Lucena da Silva. Todos os presentes assinaram presenças na própria convocatória anexada a esta 

Ata, bem como os discentes presentes. Tendo quórum do Colegiado o Presidente dá início a 

Reunião Geral do CSTGA-JP  & Extraordinária do Colegiado, fazendo uma consideração inicial 

sobre a importância da reunião, em função da pauta enviada na Convocatória, a saber: 1) 

Apresentação do Relatório Audiovisual da Vista Técnica aos espaços do SERTA [Serviços de 

Tecnologias Alternativas para o Campo] em Ibimirim-PE e RPPN Fazenda Almas em São José 

dos Cordeiros-PB; 2) Definições e Estratégias de Desenvolvimento de Estágios de Vivências 

Multidisciplinares no âmbito do Curso, aproveitando para fazer uma crítica a algumas definições 

da Gestão do campus em relação ao peculiar respaldo logístico que o CSTGA-JP precisa para 

uma ensino correto e coerente. Passa a palavra a Profª Tânia Maria de Andrade, fazer uma 

explanação inicial sobre o Projeto der Estágio Vivência, visto a necessidade da mesma precisar 

se ausentar para uma outra importante reunião na Instituição. Tânia diz que esse é um momento 

impar que deve ter o engajamento de todos os alunos do Curso, ressaltando a importância do 

Projeto para o Curso. Alves reforça a ideia de que o Curso precisa estar unido em torno de 

melhorias pedagógicas aos alunos. Na sequência, é apresentado o Vídeo documentário 

elaborado pelos estudantes Rômulo, Henrique e Carlos e sua equipe, fruto da visita ao SERTA e 

a Fazenda Almas; ao final os mesmo fizeram algumas considerações, quando Henrique destaca 

a importância dos estudantes estarem mobilizados em torno de sua representação estudantil, para 

poder ajudar o Curso em projetos como o que fora apresentado. Na sequência, Alves abre para 

as manifestações, em especial dos professores que integram o Colegiado, como forma de 

ratificar o que estava sendo apresentado e discutido em torno dos dois pontos da pauta. Antonio 

Cícero relembra algumas dificuldades que se teve na estruturação do Curso, ressaltando a 

importância de que as definições tenham os trâmites legais – NDE e Colegiado, como forma de 

dar respaldo a todas as alterações que formos propor e deliberamos no âmbito do Curso. Valdith 

destaca a importância das aulas serem mais práticas, com a vivência dos diferentes espaços 

ambientais, com mais visitas técnicas e estágios práticos profissionalizantes nas áreas de 

recursos hídricos, resíduos sólidos, ecologia, gestão de recursos naturais, etc., mas que tenham 

um planejamento. Adriano ressalta a importância dos trâmites legais quando se trata de 

alterações que envolve PPC/Ementas/Plano de Curso, de modo que isso possa ter o respaldo 

institucional; ressalta, ainda, que alterações que visam acompanhar as inovações tecnológicas e, 

sobretudo, as novas e sempre dinâmicas exigências mercadológicas do mundo do trabalho, 
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devem ser implementadas permanentemente, pois somos um curso de curta duração, que tem, 

acima de tudo, que atender as demandas técnicas mais imediatas. Edelcides reforça a 

importância de que se tenha muitos contatos com empresas e instituições que podem abrigar 

estágios, além desse apresentado agora. Diz que o aluno deve ser parceiro nessa busca de 

espaços, trazendo as possibilidades e demandas para o âmbito do Curso, ajudando, assim a 

Coordenação, que sozinha não tem como resolver tudo. Ismael destaca a importância do 

Projeto. Gilcean enfatiza a importância da vivência do aluno com essas questões ambientais que 

observa quando vai numa visita técnica, que costuma definir como aula prática de campo. 

Maria José Dantas relembra do projeto que o CEFET-PB tinha em torno das problemáticas 

socioambientais do Rio do Cabelo em João Pessoa, no âmbito do Curso Técnico em Recursos 

Naturais, quando se produziu muito em termos de pesquisas e atividades de extensão na 

comunidade, ajudando de sobremaneira ao processo de aprendizagem dos alunos; que vê esse 

momento como importante para o Curso, colocando-se parceira da ideia do estágio vivência 

apresentado. Alves reforça a necessidade da integração dos estudantes do Curso em torno de 

demandas que venham propiciar formação, sejam elas na pesquisa, na extensão, assim como 

oportunidades de estágios de vivência, como esse que se está propondo, parabenizando os 

elaboradores do documentário da vista realizada no SERTA e RPPN. Márcia Viana parabeniza 

a iniciativa dizendo de sua sempre entusiasta ênfase nas atividades de extensão, que é muito 

importante para melhorar o processo ensino-aprendizagem dos alunos de Gestão Ambiental. 

Como fechamento, após a apresentação e discussão da proposta ficou consignado com o 

aval dos membros do Colegiado presentes, que a Coordenação do CSTGA-JP em conjunto 

com os alunos e os profs. Tânia, Ismael e Ferreira irão construir o Projeto de Estágio 

Vivência, que passará por debate no NDE e, depois no Colegiado, para que, daí em diante 

passe a fazer parte da Programação Acadêmica do CSTGA-JP, com todos os respaldo 

legais e logísticos da Instituição. 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 – ago./17 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às 15h30min., no Laboratório de 

Físico-Química da Área de Meio Ambiente (Cursos Superior de Tecnologia em Gestão 

Ambiental e Técnico Integrado em Controle Ambiental), deu-se início a mais uma Reunião 

Ordinária dos membros do Colegiado do CSTGA-JP, chamada pela Convocatória 003/2017, 

datada de 007 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 Edelcides Gondim de Vasconcelos; Tânia Maria de Andrade; Ismael Xavier de Araújo 

(representante docente de outra área); Celene Josefa Basílio da Silva (representante discente – 

suplente); Maria José Dantas (titular da representação Administrativa). Todos os presentes 

assinaram presenças na própria convocatória anexada a esta Ata. Ausentes: Antonio Cícero de 

Sousa; Valdith Lopes Jerônimo. Tendo quórum o Presidente dá início a Reunião Ordinária do 

Colegiado, inicialmente explicando que se trata de pontos já definidos por ad referendum pela 

presidência do Colegiado, faltando somente a homologação pelo Colegiado, pois eram casos 

urgentes e bastante claros de serem resolvidos, porém estavam ferindo prazos regimentares, já 

que referem-se a reaberturas e trancamentos de matrículas. Alves menciona sobre todos os 

processos [ver números dos Processo na Convocatória anexada) – dois trancamentos, sendo um 

por problema de gestão de risco e outro por tratamento prolongado de saúde; e, duas reaberturas 

de matrículas, sendo uma por ser militar e outra situação para apenas fazer o TCC. Sobre esse 

último caso Alves complementa dizendo que, mesmo se tratando de aluno demasiadamente 

atrasado (desblocado), ou seja, com mais de dez períodos letivos, acha que se deve oportunizar a 

reabertura da matrícula, que no momento do pedido condicionou a apresentação do Projeto de 

Pesquisa com o aval da orientação (Prof. Robério). Maria José Dantas diz dar oportunidade de 

um aluno terminar o curso é o correto. Rapidamente, todos estão de acordo com a 

deliberações que a coordenação havia despachado, ratificando, portanto, as reaberturas e 

trancamentos de matrículas em questão. 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. Errata: Justificou a 

ausência a Profª Valdith que teve que viajar às pressas para atender sua genitora que teve 

problemas de saúde. 
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ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CSTGA-JP – out./17 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 14h40min., na sala dos professores 

dos da Área de Meio Ambiente (Cursos Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental e 

Técnico Integrado em Controle Ambiental), deu-se início a mais uma Reunião Ordinária dos 

membros do Colegiado do CSTGA, chamada pela Convocatória 004/2017, datada de 29 de 

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

presenças. Presentes: Arilde F. Alves (presidente); Valdith Lopes Jerônimo e Antonio Cícero de 

Sousa e Ismael Xavier de Araújo (representante docente de outra área), que ao final da reunião 

compareceu alegando estar em outra reunião naquele momento. Todos os presentes assinaram 

presenças na própria convocatória anexada a esta Ata. Justificaram ausências: Keliana Dantas 

Santos (em sala de aula) Celene Josefa Basílio da Silva (representante discente – suplente) por 

problemas de saúde na família. Ausentes: Maria José Dantas (representação Administrativa - 

titular); Maria Edelcides Gondim de Vasconcelos; Tânia Maria de Andrade. Mesmo não tendo 

um quórum qualificado, com o aval dos presentes, o Presidente dá início a Reunião Ordinária 

do Colegiado, explicando incialmente a importância desse momento para o bom andamento dos 

trabalhos da Coordenação, pois são pontos que dizem respeito aos despachos acadêmicos que 

têm prazos (abertura de matrículas, matrículas em TCC, Dilatação de prazos para regularização 

acadêmica, etc.). Em Bloco, quatro processos de Dilatação de Prazos no Curso, para a 

integralização de disciplina e/ou o TCC final, visto que os beneficiários(as) ultrapassaram a 

“barreira” dos 9 (nove) períodos máximos regulamentares para a integralização do Curso. São 

os Processos nºs 23326.011254.2017-32 [Seychelles Araújo de Freitas]; 23326.010976.2017-

70 [Alisson Felipe Martins de Araújo]; 23326.011108.2017-15 [Lorena Moraes Varela] e 

23326.011295.2017-29 [Alessandra Maciel Correia Felix]. Rapidamente, entre os presentes 

foi de consenso que se acatasse os requerimentos, cedendo mais um período – o 2017.2 – 

para o término das atividades acadêmicas. Na sequência, o Processo nº 23326.010285.2017-

75 [Ewerton Muller Almeida Lemos] referente ao pedido de matrícula, vez que o mesmo 

ficara sem ser “migrado” para o sistema SUA Edu, o que lhe deixou impedido de matricular-se 

em duas disciplinas, além de impedir sua matrícula no Componente Curricular TCC – GAMB 

036. Da mesma forma, entendimento entre os presentes que o mesmo tem esse direito, até 

porque é aluno concluinte do Curso no presente período. Na sequência e em fechamento da 

pauta a homologação dos Requerimentos de Orientação dos TCCs. Alves lê a relação dos 

novatos no TCC 2017.2, já que muitos estarão repetindo o componente, porque não 

defenderam, em tempo hábil do período 2017.1. São os seguintes: 1) Ariel Richer de Souza 

Carvalho [Robério]; 2) Dayanne Pereira de Almeida Marques [Tânia]; 3) Josias Queiroz 

do Nascimento [Alves]; 4) Cleide Jane Rufino da Silva [Ismael]; 5) Djailson Bezerra Felix 

[Mª Deise]; 6) Bruna Letícia Oliveira da Silva [Ismael]; 7) Mariana Dias da Silva Araújo 

[ª Deise]; e, 8) Ewerton Muller Almeida Lemos [Alves]. Alves ainda faz algumas 

ponderações sobre os temas dos Projetos, quando os presentes acatam os pedidos dos alunos(as) 

em relação aos temas/orientações. Portanto, os Projetos mencionados são Homologados sem 

ressalvas. Ao final, devido ao quórum pequeno de membros, Valdith e Antonio Cícero sugerem 

que se desse ciências a alguns ausentes e/ou ausentes com justificativas, no sentido do aval a tal 

decisão. Alves acata a sugestão, que será efetivada, inclusive com a apresentação do teor dessa 
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Ata e assinatura na lista de presença dos que forem possíveis contatar o mais breve possível. 

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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