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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DO CST-

GEOPROCESSAMENTO - IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, 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, 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 e sugeriu incluir 

uma pauta de última hora (Assinatura de periódicos), o que foi aceito por todos os presentes. A 

primeira pauta ficou centrada no PTA para o ano 2015, lembrando o fator positivo na solicitação 

do último PTA, que foi a elaboração das propostas do processo e acompanhamento contínuo do 

mesmo por parte dos colegas. Presidente finaliza a pauta sobre o PTA 2015 solicitando aos 

membros que elaborem suas demandas para aquisição de equipamentos e serviços e 

encaminhem uma pré-proposta até o dia 31 de Marco de 2015. A segunda pauta foi a assinatura 

de periódicos, onde o presidente solicitou que cada membro contribua com essa pauta 

informando e encaminhando via email o nome de 2(dois) periódicos. Como informes gerais o 

presidente passou as informações sobre os prazos para submissão de proposta de projetos de 

pesquisa dos Editais 01/2015 e  02/2015 – ressaltando a importância da participação de todos os 

docentes nessas atividades de pesquisa. A professora Michele Beppler sugeriu incluir para a 

próxima reunião uma pauta para discussão da inclusão de Disciplinas Optativas na grade do 

CST-Geoprocessamento, ressaltando a importância de incluir tais disciplinas, que contam horas 

nas Atividades Complementares (obrigatória a todos os discentes). 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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