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ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CSTGA-JP – abr./18 

Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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 001/2018, datada de 02 de abril de 2018 

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

Presentes: Arilde F. Alves (presidente), Antonio Cícero de Sousa, Keliana Dantas Santos, Maria 

José Dantas (representação Administrativa - titular) e Ismael Xavier de Araújo (representante 

docente de outra área), que chegou atrasado porque estava noutra reunião e tomou ciência dos 

encaminhamentos e assinou a presença, alegando estar em outra reunião naquele momento. 

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

Justificaram ausências: Valdith Lopes Jerônimo (em atividades de Comissão do Plano de 

Logística Sustentável do IFPB, na Reitoria), Edelcides Gondim de Vasconcelos (em sala de 

aula com o ETIM Controle Ambiental), Celene Josefa Basílio da Silva (representante discente – 

suplente) por problemas de ordem particular. Ausentes: Maria; Tânia Maria de Andrade. 

Mesmo não tendo um quórum qualificado, no início da reunião, com o aval dos presentes, o 

Presidente dá início a Reunião Ordinária do Colegiado, explicando, inicialmente, a importância 

desse momento para o bom andamento dos trabalhos da Coordenação, pois são pontos que 

dizem respeito aos despachos acadêmicos que têm prazos (reabertura de matrículas, matrículas 

em TCC, Dilatação de prazos para regularização acadêmica, etc.). Em Bloco, itens 1 e 2 da 

pauta - dois processos de reabertura de matrícula – processos números 23326.000497.2018-26 e 

23326.001855.2018-18, de duas alunas respectivamente – Larissa Araújo de Oliveira e Luciana 

Trajano da Silva, a primeira que estava com matricula trancada por licença saúde e depois 

maternidade e, a segunda, que trancara quando abandonou a orientação. Em ambos os casos a 

Presidente do Colegiado diz até já fez os despachos por ad referendum concedendo a 

reabertura, e que apenas está querendo o ciente dos membros do Colegiado do CSTGA-JP, 

visto que decisões como está tem o amparo do Regulamento. Os presentes acataram sem 

ressalvas. No item 3 da pauta – Processo número 23326.011470.2017-88 que refere-se a 

trancamento de matrícula de aluno do P1 [que não pode trancar matrícula], que por razões do 

serviço militar – que está previsto como uma das exceções do Regulamento Didático – 

comunica aos pares que procedeu o trancamento, igualmente por ad referendum, querendo, 

portanto, somente o aval do colegiado, que de pronto acatou o encaminhamento da 

Coordenação do CSTGA-JP. Na sequência, dois Processos de Dilatação de Prazos no Curso, 

para a integralização do TCC já em curso, processos esses que não estavam na pauta da 

convocatória inicial, portanto, entraram como item 6 da pauta – Outros Assuntos, visto que 

chegaram de última hora, onde as beneficiárias ultrapassaram a “barreira” dos 9 (nove) períodos 

máximos regulamentares para a integralização do Curso. Ou seja, os Processos nºs 

23326.004317.2018-85 [Ana Gabriela da Silva] e 23326.004293.2018-64 [Mariana Dias da 

Silva Araújo]. Alves ressalta que esses dois casos são, exatamente, de discentes que só não 

defenderam agora os TCC em até fins de março, por razões de falta de tempo para os ajustes 

finais, mas que em ambos os casos as defesas (segundo as orientações) ocorrerão em breve, mas 

que já caracteriza ser do ou estar no período 2018.1, ambas, portanto, com mais de 9 (nove) 
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períodos de matrícula, ultrapassando, assim, o limite permitido para a integralização do Curso. 

Como era questão simples, os presentes não viram qualquer impedimento nos requerimentos 

das discentes, até porque já tinham o aval das orientações, avaliando, ao final, como plausível a 

concessão de mais prazo. Na sequência, a apresentação e Homologação dos Projetos de TCCs 

apresentados até a data de 28/mar/2018 (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). 

Apresentados por Alves os TCCs de Janyelle Santos Soares e Iran Oikawa Cordeiro [ambos 

orientados do Prof. Ismael] e Rômulo Wilker Neri de Andrade [orientado do Prof. Adriano], já 

que os demais re-matriculados para o período 18.1, que já estão em andamento, portanto, já 

homologados por reuniões de Colegiado anteriormente. Como se trata de uma mera 

formalidade, onde os apresentados já têm o aval das orientações, os membros presentes 

entendem que estão homologados. Alves esclarece que a nova responsável pelos TCCs em 18.1 

– a profª Mirela – já vem atuando e já teve o primeiro encontro/aula no dia 03 de abril com os 

matriculados no 18.1. Alves lê a relação dos TCCs remanescentes de 2017.2 e períodos 

anteriores. São os seguintes: 1) Dayanne Pereira de Almeida Marques [Tânia]; 2) Josias 

Queiroz do Nascimento [Alves]; 3) Ana Gabriela da Silva [Adriano]; 4) Luciana Trajano da 

Silva [Mirella]; 5) Djailson Bezerra Felix [Mª Deise]; 6) Mariana Dias da Silva Araújo [Mª 

Deise]; 7) Ewerton Muller Almeida Lemos [Alves]. O aluno Túlio Augusto de Lucena Junior 

[no ingresso pelo ENEM 2017 – portanto, com matrícula 2018.1 e com aproveitamento de todas 

as disciplinas do Curso (Processo nº 23326.003665.2018-35) cursadas anteriormente com outra 

matrícula], que a coordenação pensava que era orientado da Profª Keliana, que já tinha projeto 

homologado anteriormente, alega a profª Keliana que não mais orientará tal estudante, 

tornando, sem efeito seu projeto. Pede que comuniquem isso ao mesmo, para que ele procure 

outra orientação, com outro tema. Ainda nesse ponto – homologação dos TCCs – o caso do 

Projeto/orientação da discente Celene Josefa O. Basílio da Silva, que a coordenação pensava 

que estava sob a orientação do Prof. Gilcean, soube, informalmente, que a mesma está, agora, 

sob a orientação do Prof. Ismael. Alves explica que a mesma está, ainda, cursando algumas 

disciplinas, não sabendo ao certo o que está ocorrendo, inclusive em disciplina sua – Saúde 

Ambiental, que a mesma está repetindo e não apareceu nas primeiras aulas. Por fim, Alves 

pauta o ponto 4 da pauta – Discussão e encaminhamento referente ao Processo nº 

23326.012483.2017-74, que trata de Migração do Q. Acadêmico para o SUAP Edu para 

posterior cumprimentos de disciplinas restantes e TCC do acadêmico [com matrícula na 

condição de trancada e/ou abandono] Oade de Oliveira Vasconcelos. De começo o Presidente 

do Colegiado diz que devido ao quorum pouco qualificado, sem mesmo a presença da 

representação discente, que sente certa insegurança em deliberar tal matéria; explica 

detalhadamente o caso, que é de processo que inclusive passou por outros setores, isto é, veio 

do DES-JP, depois CSTGA-JP, passou pela CAEST e agora novamente no CSTGA-JP, para 

decisão. Explica que de acordo com a legislação do Curso o requerente, já estaria [se 

regularmente matriculado] no 14º período em curso, portanto, além do tempo permitido para a 

integralização do Curso. Cícero se manifesta pelo cumprimento das regras previstas no 

regulamento do PPC do curso. Alves reforça dizendo que a retenção escolar é um grande 

problema do IFPB-JP em muitos cursos e que isso tem pesado nas avaliações do MEC. Keliana  
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diz que as questões de inadimplência do aluno com a CAEST como consta nos autos do 

Processo, nem são objeto de nosso análise, que devemos deter-nos nas regras do Curso, ou seja, 

ultrapassou o tempo perde a vaga. Maria José pergunta se outros casos de muito tempo para a 

integralização têm ocorrido. Alves responde que são casos pontuais, de um semestre (10º) a 

mais para terminar cadeiras e/ou somente o TCC e sempre há o aval da orientação para essas 

concessões; que se conseguiu “cair” de mais de 8 (oito) períodos em média para o término do 

Curso, para abaixo de 8 (oito) e que essa média vem caindo, decorrente de nosso esforço em 

cobrar celeridade dos alunos no término do curso. Cícero sugere que se faça despacho negando 

a migração, logo, matrícula para o caso, atendendo-se exclusivamente as regras do curso; que 

outras situações não devem pesar em nossa decisão de atendimento do requerimento do aluno, 

alertando para o deslinde logo do Processo, que é de novembro de 2017. No final, Alves alerta 

sobre as tarefas a serem discutidas pelo NDE, comprometendo-se a chamar reunião(ões) 

brevemente, para discutir os re-ajustes do PPC.  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 – 20/06/2018 

Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 14h15min., 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 uma Reunião Extraordinária dos membros 

do Colegiado do CSTGA, chamada pela Convocatória 002/2018, datada de 19 de junho de 2018 

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

Presentes: Mirella L. Motta e Costa (presidente), Antonio Cícero de Sousa, Arilde Franco 

Alves, Milton Bezerra do Vale, Maria Edelcides Gondim de Vasconcelos, Maria José Dantas 

(Pedagoga), Adriano Lucena da Silva (Presidente da Comissão de Reestruturação do PPC) e 

Janaína Pereira de Lima Nascimento (representante dos discentes). Todos os presentes 

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

Valdith Lopes Jerônimo (em Visita Técnica com alunos) e Carlos Lamarque Guimarães (estava 

em reunião no curso de Geoprocessamento). A Presidente deu início a Reunião Extraordinária 

do Colegiado, explicando o teor do processo n° 23326.004978.2017-20 e a necessidade de 

convocação dessa reunião para que o Colegiado tenha a oportunidade de apreciar as alterações 

do PPC, principalmente aquelas sugeridas através dos Pareceres da DES-REI e do DAPE-REI. 

Explicou ainda que não houve alteração substancial na essência do PPC, mas que foram 

introduzidos os aspectos de Direitos Humanos, Educação Ambiental, Relações Etno-raciais e 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos planos de algumas disciplinas. Acrescentou 

que a maior alteração foi em relação ao acréscimo do campo “Conteúdo Programático” nos 

Planos das Disciplinas. O Prof. Alves explicou que esse processo começou no final do ano de 

2016, sempre numa perspectiva de ser finalizado rapidamente em função da iminência do 

Recredenciamento Institucional do MEC. Explicou que foram realizadas diversas reuniões da 

Comissão e do NDE para inserir o PPC no novo padrão do IFPB. Mas que no padrão anterior 

de “Plano de Disciplina” não continha o campo de Conteúdo Programático. Solicitou 

compreensão dos demais membros do Colegiado para que atendam às convocações ordinárias e 

extraordinárias feitas pela nova Coordenação do Curso, pois é comum termos que deliberar 

rapidamente sobre algum assunto. A Pedagoga Maria José Dantas explicou a sua atuação na 

análise do PPC em 2017 para os novos membros do Colegiado, enfatizando o atendimento às 

políticas obrigatórias. O Prof. Alves parabenizou o Sr. Adriano (Presidente da Comissão de 

Reestruturação do PPC) pela finalização do PPC e sugere que o Colegiado aprecie e aprove as 

alterações feitas pela Comissão e já aprovadas pelo NDE. A discente Janaína Pereira de Lima 

Nascimento questionou o que seria o PPC. Os demais membros explicaram que o PPC contém 

tudo que diz respeito ao curso de Gestão Ambiental, em outras palavras, é um Manual do 

Curso. O Prof. Adriano explicou que, no ano de 2016, foi solicitada uma atualização do PPC, 

que havia sido alterado substancialmente em 2013, com alteração de cargas horárias, extinção 

de disciplinas, pré-requisitos. Continuou explicando que o processo tramitou no NDE, nas 

instâncias administrativas e pedagógicas e retornou em fevereiro/2018 com algumas 

recomendações, que foram devidamente atendidas, e que não foram feitas mudanças 

substanciais nesse momento. Para um momento futuro, os docentes do curso, através do NDE, 

devem planejar as alterações para um possível bacharelado em Gestão Ambiental. Por fim, o 

Prof. Adriano solicitou que as alterações feitas pelo NDE sejam aprovadas. Prof. Cícero 
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explicou que fez parte da comissão também, e que acredita que o trabalho foi concluído e que 

pode ser aprovado pelo Colegiado. A Prof. Edelcides questiona se é possível visualizar o 

documento no computador, o que foi prontamente atendida através da exibição do documento 

no data-show. A Prof. Mirella continuou lendo ponto a ponto dos pareceres e explicando e/ou 

mostrando no documento impresso e data-show. Findados todos os pontos dos pareceres, os 

membros do Colegiado aprovaram as alterações realizadas pela Comissão para Reestruturação 

do PPC. Nada mais havendo a tratar, a Prof. Mirella encerra a reunião, que lavrada em Ata, que 

vai pelo Coordenador do CSTGA assinada, com lista de presentes em anexo. 
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