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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DO CST-

GEOPROCESSAMENTO - IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Ao décimo dia do mês de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas, nas dependências da 

Coordenação do CST de Geoprocessamento do IFPB Campus João Pessoa, no município de 

João Pessoa, reuniram-se os professores do quadro do Curso Superior de Tecnologia em 

Geoprocessamento, em Reunião Ordinária, sob presidência do Professor Dr. Carlos Lamarque 

Guimarães, com a presença dos seguintes professores: Diego da Silva Valdevino, Michele 

Beppler, Ermano Falcão, Marconi Antão dos Santos e Sydney de Oliveira Dias. O presidente 

abriu a seção dando boas vindas aos colegas e na sequência o Prof. Lamarque inicia a reunião 

apresentando os representantes da empresa HERE (Nokia) que divulgaram as atividades por eles 

desenvolvidas e a possibilidade de integração do IFPB como Comunidade parceira. Ao final da 

apresentação o presidente sugeriu que os professores fizessem uma nova reunião para marcar 

uma nova palestra a ser apresentada para os alunos do CST-Geoprocessamento, Empresa Júnior 

Unisigma e outros interessados. O presidente informou ainda sobre a orientação da aluna Denise 

Monteiro dos Anjos que ficou com o professor Sydney de Oliveira Dias e a orientação da aluna 

Gilvaneide Silva de Oliveira que ficou com o professor Diego da Silva Valdevino. 

A pauta seguinte foi sobre os TCCs do CST-Geoprocessamento, onde a professora Michele 

informou sobre a possibilidade de excluir o TCC como atividade obrigatória para formação. 

Essa pauta foi sugerida para encaminhamento para discussão junto ao NDE. 

Sem maiores considerações dos professores, o presidente agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a reunião às quinze horas e trinta e cinco minutos, da qual eu, Sydney de 

Oliveira Dias, lavrei a presente ATA, que depois de aprovada será assinada pelo presidente e 

demais presentes. 
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