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Pautas: 

 

* Distribuição de disciplinas e horários (2014.2); 

* Evento Worksigma 2014 (01.08.2014); 

* Evento X Semana de Ciência e Tecnologia IFPB João Pessoa; 

* Publicação de Livro Geoprocessamento (Edital interno IFPB); 

* Informes Gerais. 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DO CST-

GEOPROCESSAMENTO - IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos trinta dias do mês de Julho 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: Arnaldo Gomes Gadelha, Diego da Silva 

Valdevino, Ermano Cavalcante Falcão, Luciene Ferreira Gama, Marconi Antão dos Santos, 

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 a pauta de distribuição das 

disciplinas e horários para o próximo semestre letivo (2014.2), onde ficou estabelecido que 

todos os professores deveriam ficar com, no mínimo, oito horas semanais (8h). O professor 

Ermano continurá com as mesmas disciplinas do semestre corrente (2014.1) totalizando uma 

carga horária de nove horas (9h). Continuando sobre a temática de distribuição de disciplinas 

ficou definido que a professora Msc. Michele Beppler ficará com as disciplinas de SIG (CST-

Gestão Ambiental) , Introdução ao Geoprocessamento (CST-Geoprocessamento) e 

Fotogrametria (CST-Geoprocessamento), totalizando uma carga horária de oito horas (8h). 

Ainda sobre a definição de distribuição das disciplinas ficou definido que o professor Marconi 

Antão continuará com as mesmas disciplinas do semestre corrente (2014.1), ou seja, Cartografia 

Temática e Representações Cartográficas, totalizando uma carga horária de (8h). Nesse mesmo 

tema ficou definido que o professor Dr. Ridelson Farias de Sousa continuará com a mesma 

disciplina do semestre corrente (2014.1) - TCC, totalizando uma carga horária de cinco horas 

(5h) e que o professor Arnaldo Gadelha continuará com as mesmas disciplinas, ou seja, 

Desenho Assistido por Computador, Topografia e Automação Topográfica, totalizando uma 

carga horária de doze horas (12h). A professora Luciene Gama também continuará com as 

mesmas disciplinas, ou seja, Ajustamento de Observações e Cadastro Técnico e Legislação e 

Normas, totalizando uma carga horária de onze horas (11h) -  o professor Diego Valdevino 

Introdução ao SIG, Banco de Dados Geográficos e Geoprocessamento (Curso Técnico de 

Controle Ambiental) , totalizando uma carga horária de nove horas (9h) -  o professor Sydney 

de Oliveira Dias continuará com as mesmas disciplinas, ou seja, SIG, Posicionamento por 

Satélites e Aplicações em Geoprocessamento, totalizando uma carga horária de onze horas 

(11h) - o professor Marcello Benigno ficará com as disciplinas Disponibilização de Dados 

Geográficos na Internet (DDGI), Sig Livre e Geoprocessamento (Gestão Ambiental), 

totalizando uma carga horária de (8h) -  o professor Carlos Lamarque continuará com a mesma 

disciplina (Interpolação Espacial) totalizando uma carga horária de duas horas (2h). Para a pauta 

seguinte o presidente apresentou a programação completa do evento WorkSigma que já está em 

andamento e que no dia primeiro de agosto será um dia que o evento abordará temas específicos 

da área de Geoprocessamento, onde o mesmo solicitou que todos os docentes participassem do 

referido evento bem como incentivassem os discentes a também participarem - inclusive 

liberando os discentes de atividades em sala de aula - condicionada à participação dos mesmos 

no referido evento. Passando para a terceira pauta, o presidente apresentou informações sobre o 
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evento "X Semana de Ciência e Tecnologia IFPB" que ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de 

Novembro de 2014 onde ficou decidido que os professores que tiverem interesse em contribuir 

de alguma forma com esse evento (mini-curso) terão até a próxima sexta (02.08.2014) para se 

manifestarem, informando o nome e atividade (palestra, curso, carga horária, etc). Para a pauta 

seguinte, o presidente relacionou o programa para apresentação de livros, onde o professor 

Ridelson Farias de Sousa apresentou maiores esclarecimentos, informando sobre o edital 

11.2014 publicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa - intitulado "programa institucional para 

apresentação de livros". Nessa abordagem o professor Ridelson ressaltou a importância da 

participação em conjunto dos colegas para a publicação de trabalhos científicos em forma de 

capítulos para compor um livro e informou ainda que os interessados devem acessar o edital na 

página da Instituição para maiores esclarecimentos, lembrando ainda do prazo máximo para 

inscrição/concorrência que é o próximo dia 30 de agosto de 2014 - e finalizou essa pauta 

propondo uma reunião com os interessados para o próximo dia quatro de agosto de dois mil e 

quatorze (04.08.2014). Para encerrar a reunião o presidente efetuou alguns informes gerais, tais 

como: a importância de todos os professores em manter atualizado o lançamento de notas e 

aulas (diários);  e divulgação de vaga para estágio. Sem maiores considerações dos professores, 

o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às quinze horas e 

vinte e seis minutos, 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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