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Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às treze 

horas e trinta minutos, reuniu-se, na sala da Coordenação do Curso de 

Agroecologia do IFPB-Campus Sousa, unidade de São Gonçalo os membros 

do colegiado do Curso de Tecnologia em Agroecologia, o coordenador do 

curso, Professor Ednaldo Barbosa Pereira Junior e os demais membros  

presentes, professores (as) Eliane Queiroga de Oliveira, Hugo Vieira, Paulo 

Alves Wanderley e Maria Cândida A. Mariz Dantas e a representante estudantil 

Paloma da Silva Sousa. O presidente do colegiado, Professor Ednaldo Barbosa 

Pereira. Junior realizou a leitura da pauta: solicitação de bancas e entrega dos 

TCCs para as bancas, datas para defesas dos TCCs, entrega dos TCCs versão 

final (brochuras) e relatório de estagio e solicitação de aproveitamento de 

disciplina do requerente Franklyn Alyson Pedrosa de Sousa. Após 

apresentação do primeiro ponto aos membros e discutido ficou definido as 

seguintes dadas: - solicitação de bancas e entrega de TCC para as bancas no 

dia quatro de setembro de dois mil e dezessete; - defesas de dezenove a vinte 

e dois de setembro de dois mil e dezessete; - entrega da versão final do TCC 

(brochuras) e relatório de estágio até o dia dezesseis de outubro de dois mil e 

dezessete. Ainda em relação ao primeiro ponto a Professora Maria Cândida A. 

Mariz Dantas sugeriu que fosse estabelecido um parâmetro para organização  

para (solicitação de bancas e entrega dos TCCs para as bancas, datas para 

defesas dos TCCs, entrega dos TCCs versão final (brochuras) e relatório de 

estagio) com base no ultima dia  calendarizado para as provas finais tomando 

como referência o calendário acadêmico do Curso superior de Agroecologia do 

IFPB Campus Sousa, de forma tal que o Coordenador do Curso Superior de 



Tecnologia em Agroecologia  pudesse estabelecer essas datas. Em unânime 

todos concordaram, ficando assim definido: - solicitação de bancas e entrega 

dos TCCs para as bancas (trinta e oito  dias antes do ultimo dia da prova 

final); - datas para defesas dos TCCs (dezenove, dezoito, dezessete e 

dezesseis dias antes do ultimo dia da prova final) , entrega dos TCCs 

versão final (brochuras) e relatório de estagio (cinco dias após o ultimo dia 

da prova final). Em relação ao segundo ponto (solicitação do aproveitamento 

de disciplinas) foi deferido,  tendo em vista requerente atende aso requisitos 

estabelecido na legislação vigente conforme a resolução 03 de 05 de março de 

2009. Finalizando toda a pauta, o professor Ednaldo Barbosa Pereira Junior 

agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar, o encerrou a 

reunião que foi lavrada na presente ata. 

 

 

Sousa 25 de setembro de 2017 

 

 

 

 

 

 


