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Pautas: 

 

* Parceria com a TECGEO para desenvolvimento de projetos; 

* Registro no CREA para georreferenciamento de imóveis rurais de tecnólogos em 

Geoprocessamento (participação de engenheiros do CREA-PB); 

* Plano de Trabalho Anual 2015 (Planejamento); 

* Informes Gerais. 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DO CST-

GEOPROCESSAMENTO - IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Ao décimo quinto dia do mês de abril 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: Arnaldo Gomes Gadelha,  Luciene 

Ferreira Gama, 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 passando 

a palavra para a Adriana (representante da TecGeo) que comentou sobre o projeto social, que foi 

mais bem detalhado por Eduardo, do Instituto Vem Cuidar de Mim– com objetivo principal de 

retirada das famílias carentes da situação de pobreza, com mapeamento e cadastro prevendo o 

acompanhamento durante um período mínimo de um ano. Sendo assim uma das principais 

atividades é justamente o mapeamento e cadastro da comunidade do Timbó – com ações 

integrando a TecGeo, Instituto Vem Cuidar de Mim e IFPB Campus João Pessoa. Como 

encaminhamento o professor Lamarque sugeriu aos integrantes IFPB a organização e seleção de 

alunos para participação no projeto, enquanto que a TecGeo e Instituto Vem Cuidar de Mim se 

comprometem a elaborar/formatar o Boletim de Cadastro Social das Famílias e início de 

atividades condicionada à definição dos elementos básicos necessários. 

A segunda pauta, que contou com a participação de representantes do CREA, ficou centrada no 

Registro junto ao CREA, para georreferenciamento de imóveis rurais, de tecnólogos em 

Geoprocessamento. (PL 2087/2004) relacionando os conteúdos formativos para habiltação de 

georreferenciamento de imóveis rurais. Os tecnólogos vinculados à matriz 2011 e 2006 terão 

seus registros homologados para CNIR, enquanto os tecnólogos da primeira matriz (anterior a 

2006) não houve nenhuma definição. Com relação ao PTA 2015, o professor Lamarque 

comunicou o recebimento de um memorando do DAP para especificar os equipamentos e 

propostas até o prazo máximo de 24/04/2015. Como informes gerais, o professor Lamarque 

solicitou aos colegas para manterem o Q-acadêmico atualizado. 

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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