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* Apreciação de processos dos discente; 

* Informes gerais.  

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CST-GEOPROCESSAMENTO - 

IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Ao sexto dia do mês de maio de dois mil e dezeseis, 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 MSc. Diego da Silva 

Valdevino, com a presença dos seguintes professores: Ermano Cavalcante Falcão, Valdith 

Lopes Geronimo, Carlos Lamarque Guimarães e Michele Bepler. O presidente abriu a seção 

dando boas vindas aos colegas e na sequência iniciou a reunião reapresentando a solicitação 

contida no processo N 23326.007175.2015 da aluna Anamaria Imperiano Pontes. Em seguida, a 

professora Valdith sugeriu comunicar a discente por e-mail dos prazos referente ao seu 

processo, o que foi aceito por todos os professores. Sob pena de indeferimento por não 

cumprimento da apresentação do cronograma de trabalho nos prazos anteriormente definidos 

(fevereiro de 2016) pelo colegiado, a discente deverá comparecer à coordenação para entregar o 

cronograma impresso que será anexado ao processo. Logo depois, o presidente apresentou a 

necessidade futura de que todos os alunos que ultrapassaram o prazo de integralização do curso 

tem que dar entrada em processo para defesa do TCC para o mesmo seja analisado pelo 

colegiado do curso, para que a ata da reunião seja anexada ao processo de colação de grau. Sem 

maiores considerações dos professores, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou 

encerrada a reunião às quinze horas e trinta minutos, da qual eu, Carlos Lamarque Guimarães, 

lavrei a presente ATA, que depois de aprovada será assinada pelo presidente e demais presentes. 

 

Ermano Cavalcante Falcão ______________________________________ 

Diego da Silva Valdevino _______________________________________ 

Michele Beppler ______________________________________________ 

Valdith Lopes Gerônimo _______________________________________ 

Carlos Lamarque Guimarães ___________________________________ 


