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Pautas: 

 

* Processo de reconhecimento de competências/conhecimentos adquiridos para o período letivo 

2015.1; 

* Elaboração do Plano de Trabalho Anual – PTA para o ano de 2015; 

* Informes Gerais. 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DO CST-

GEOPROCESSAMENTO - IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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: Ermano Cavalcante 

Falcão, Luciene Ferreira Gama, Marconi Antão dos Santos e Ridelson Farias de Sousa. 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 no processo de reconhecimento de 

competência/conhecimento adquirido para o período 2015.1. O presidente explicou que este 

processo necessita de abertura de edital, o qual será providenciado no corrente período. Os 

presentes discutiram este ponto exaustivamente e determinaram as datas para a realização de 

todas as atividades do pleito (inscrição dos alunos, distribuição das solicitações a banca 

avaliadora, análise dos documentos apresentados na solicitação, Avaliações etc.) as quais 

estarão disponíveis em edital específico. A segunda pauta apresentada pelo presidente foi sobre 

a elaboração do plano de trabalho anual (PTA). O presidente informou que o documento deve 

prever gastos com serviços, material permanente, material de consumo e capacitação. No final 

ficou decidido que cada professor deverá entregar as suas demandas até o dia 28/11/2014. Como 

informes gerais, o presidente informou que será ministrada uma palestra no dia 05/11/2014. A 

referida palestra será ministrada pela empresa Sinóptica e ocorrerá no auditório do campus João 

Pessoa às 09 horas e 50 minutos. 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, Ridelson Farias de Sousa, lavrei a presente ATA, que depois de aprovada será 

assinada pelo presidente e demais presentes. 
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