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Pautas: 

 

* Redistribuição de disciplinas da Professora Michele Beppler e fechamento de horários para o 

período 2014.2 

* Informes Gerais. 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DO CST-

GEOPROCESSAMENTO - IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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, Luciene Ferreira Gama, Michele Beppler, 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 redistribuição de duas disciplinas para o semestre 2014.2: SIG em Gestão Ambiental e 

Introdução ao Geoprocessamento em virtude da professora que lecionava tais disciplinas, 

Michele Beppler assumir o cargo de Chefia do Departamento de Ensino Superior. Sobre essa 

pauta, após verificar a disponibilidade dos professores e os horários possíveis, ficou 

estabelecido que o professor Diego Valdevino absorveria a disciplina de SIG para o CST-GA 

cujas aulas ficaram definidas para os seguintes horários: às terças de 9:50 à 11:30 e quinta das 

7:50 às 9:30. Com essa nova configuração de horários houve a necessidade de alterar o horário 

da disciplina de SIG para o CST-GEO que ficou definida para quinta e sexta das 7:00 às 8:00 

bem como o horário da disciplina de Banco de Dados Geográficos – passando para a quarta-

feira das 9:50 às 11:30. Sobre a disciplina de Introdução ao Geoprocessamento o presidente 

iniciou a fala comentando sobre a importância em se fazer um acompanhamento mais efetivo, 

uma vez que essa é considerada a primeira disciplina que direciona os alunos para um 

entendimento sobre o que é o Geoprocessamento – então os professores Ridelson, Ermano e 

Michele ressaltaram a importância de cativar os alunos, incentivando e estimulando-os no 

discorrer do semestre com essa disciplina, ressaltando ainda que essa é uma disciplina do 

primeiro período e que o índice de evasão ainda é bastante elevado principalmente no decorrer 

do primeiro  e segundo período. A respeito dessa disciplina de Introdução ao Geoprocessamento 

o professor Ridelson se dispôs a lecionar, fican do como segunda opção, uma vez que ficou 

definido como primeira opção o professor Ermano. Como informes gerais o presidente 

relembrou a importância de todos os professores manterem o sistema Q-Acadêmico 

devidamente atualizado, com lançamento das aulas, conteúdos, presenças e notas. 

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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