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Pautas: 

 

* Disponibilização de vagas para o PSE 2015; 

* Processo avaliativo para reconhecimento do curso ST em Geoprocessamento (2015); 

* Criação de comissões: controle de evasão e distribuição de horários; 

* Distribuição de disciplinas e horários para o período 2015.1; 

* Informes Gerais. 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DO CST-

GEOPROCESSAMENTO - IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, 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, Diego da Silva Valdevino, Ermano Cavalcante Falcão, Luciene Ferreira Gama, 

Marcello Benigno, Marconi Antão dos Santos, Michele Beppler e Sydney de Oliveira Dias. O 

presidente abriu a seção dando boas vindas aos colegas e na sequência abordou as pautas para a 

presente reunião. A primeira pauta ficou centrada na disponibilização de edital para processo 

seletivo especial (PSE) ressaltando a questão do número de vagas a serem ofertadas – que ao 

final das discussões ficou decidido ofertar um total de 10 (dez) vagas. O presidente sugeriu 

alterar a ordem das pautas, o que foi aceito por todos os presentes. Nesse sentido, a pauta 

colocada como prioridade foi a criação de comissão permanente de controle de ingresso, 

reingresso e evasão dos alunos e também da comissão permanente para distribuição de 

disciplinas e horários dos professores que atuam no CST-Geoprocessamento /IFPB. Ficou 

decidido pela criação das duas comissões, onde a primeira (Comissão Permanente de Controle 

de Ingresso, Reingresso e Evasão - CPCIRE) ficou formada pelos professores: Ermano 

Cavalcante Falcão, Michele Beppler, Marcello Benigno, Luciene Ferreira Gama, Marconi Antão 

dos Santos, com o professor Ermano Cavalcante Falcão como presidente dessa primeira 

comissão. A segunda comissão (Comissão Permanente para Distribuição de Disciplinas e 

Horários dos Professores CPDDHP) ficou formada pelos professores: Carlos Lamarque 

Guimarães, Arnaldo Gomes Gadelha, Diego da Silva Valdevino, e Sydney de Oliveira Dias, 

com o profº Carlos Lamarque Guimarães como presidente dessa comissão. A terceira pauta foi a 

próxima avaliação do MEC para o CST-Geoprocessamento que irá ocorrer no ano de 2015. 

Nesse contexto, o presidente solicitou que todos os professores mantivessem o Curriculo Lattes 

devidamente atualizado e também verificassem a bibliografia sugerida nas ementas das 

disciplinas bem como a disponibilidade dos referidos livros na Biblioteca -  ressaltando ainda a 

importância em manter o acervo o mais atualizado possível, inclusive encaminhando sugestão 

de aquisição de novos livros, periodicamente. A quarta pauta ficou focada na distribuição das 

disciplinas para o próximo semestre. Os horários permaneceram praticamente os mesmos do 

período anterior (2014.2), com pequenas alterações, conforme planilha em anexo.  

Como informes gerais o presidente passou as informações das datas e prazos para a próxima 

colação de grau. A cerimônia será dia 15/janeiro/2015 com data limite para entrega do processo 

na Coordenação de Controle Acadêmico (CCA) dia 07/janeiro/2015. Relembrou também da 

importância em manter o sistema Q-Acadêmico devidamente atualizado, com lançamento de 

conteúdos, aulas, presenças de alunos, notas, entre outros. 

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

declarou encerrada a reunião às quinze horas e quarenta e sete, 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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