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Reunião ANO Data Coordenador 

CST-GEO 2015 18/03/2015 Profº Dr. Carlos Lamarque 

 

Pautas: 

 

* Docente para disciplina TCC, uma vez que o professor Ridelson não poderá continuar 

lecionando este componente curricular (2015.1); 

* Plano de Trabalho Anual 2015; 

* Acompanhamento da turma 2015; 

* Confirmação dos horários e salas/laboratórios; 

* Informes Gerais. 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DO CST-

GEOPROCESSAMENTO - IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e quinze, às quatorze horas e quinze minutos, 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, Ermano Cavalcante Falcão, Luciene Ferreira Gama, Marconi Antão dos Santos, Diego 

da Silva Valdevino  e Michele Beppler. O presidente abriu a seção dando boas vindas aos 

colegas e na sequência o Prof. Lamarque  inicia a reunião apresentando a necessidade de Prof. 

para a disciplina de TCC. Tendo m vista que o Prof. Ridelson teve que assumir a DG do campus 

Itaporanga. O Prof. Lamarque sugeriu que a Prof. Michele assumisse a disciplina e Prof 

Marconi sugeriu o Prof. Homero. Após discussões a equipe decidiu que a Prof. Michele 

assumirá a disciplina e passará a disciplina de fotogrametria para o Prof. Sydney. O próximo 

ponto da reunião foi a readequação do PTA 2015, de acordo com o novo orçamento. O prof. 

Lamarque apresentou sua proposta(ver anexo) e a equipe aceitou. Prof. Lamarque prosseguiu 

solicitando que os Docentes encaminhem as propostas dos equipamentos que necessitam para a 

execução dos pedidos de compras. Ficou estabelecido o prazo de 30 dias, a contar desta data, 

para os professores entregarem as propostas dos equipamentos. O próximo ponto da pauta foi o 

acompanhamento da turma de 1º período visando e diminuição da evasão. O Prof. Ermano 

informou que tem 2 alunos que ainda não compareceram as aulas e se prontificou a ligar para 

solicitar que eles compareçam as aulas ou cancelem suas matrículas. Para finalizar o Prof. 

Lamarque realizou os seguintes informes gerais: Data da colação de grau – 30/04/15; Os alunos 

tem até 01/04/15 para entrar com processo para solicitar colação de grau. Todos os 

software’s(CD e Chave física) devem se armazenados na coordenação do curso. Ainda foi 

solicitado aos docentes participarem das atividades complementares e  das demais atividades do 

curso e que realizem o preenchimento do Dário de classe. Encaminhamentos para próxima 

reunião: estudo de espaço para armazenar os equipamentos.  

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, Michele 

Beppler, lavrei a presente ATA, que depois de aprovada será assinada pelo presidente e demais 

presentes. 
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