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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DO CST-

GEOPROCESSAMENTO - IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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: Diego da Silva 

Valdevino, Ermano Cavalcante Falcão, Marconi Antão dos Santos, Ridelson Farias de Sousa 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 focada na questão 

dos TCC’s (Trabalhos de Conclusão de Curso). O presidente informou a preocupação em 

relação ao baixo número de alunos para a próxima colação de grau, bem como as anteriores. 

Nesse sentido, o presidente orientou os professores que possuem orientandos, candidatos a 

próxima colação de grau, que se organizem para que a defesa do TCC ocorra até a data limite de 

15 de novembro de 2014. Outro problema levantado pelo professor Ridelson está relacionado à 

disciplina de TCC – e a falta de maior comprometimento por parte do alunado. Ao final de 

inúmeras sugestões, foi recomendado encaminhar para o NDE (Núcleo Docente Estruturante) 

uma pauta sobre a disciplina de TCC, objetivando solucionar o problema citado. Outro 

problema levantado pelo presidente está relacionado à distribuição mais homogênea da 

distribuição dos orientandos candidatos a conclusão de curso (TCC). Nesse caso o presidente 

informou que fará um levantamento de todos os alunos que possuem pendência com relação à 

defesa do TCC bem como a listagem de todos os professores - com suas respectivas cargas 

horárias de disciplinas e também do número de orientandos - visando estudar alguma forma de 

equalizar essa distribuição de atividades entre os docentes que atuam no curso. Como informe 

geral, fez-se presente o Tenente-Coronel Jorge em busca de orientações a respeito de usos do 

Geoprocessamento na analise criminal. Em outro informe o presidente citou a reunião para 

avaliação da proposta de alteração do calendário acadêmico 2014.2 – marcada para o dia 26-09-

2014 às 8:30. 

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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