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Pautas: 

 

* Apreciação dos novos nomes para compor o colegiado;  

* Avaliação de processos discentes 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CST-GEOPROCESSAMENTO - 

IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, nas 

dependências da Coordenação do CST de Geoprocessamento do IFPB Campus João Pessoa, 

reuniram-se os professores membros do colegiado 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, Carlos 

Lamarque Guimarães, Michele Bepler, Sydney de Oliveira Dias e o representante discente 

Klleyton Márcio Dantas de Sena. O presidente, após cumprimentar os presentes, trouxe ao 

conhecimento do colegiado o Memorando 145/2016 da DG (Diretoria Geral) que Dispõe sobre 

a Solicitação de abertura de nova turma de três disciplinas - referente ao processo nº 

23326.009490.2016-16. Após ampla discussão e buscando atender parcialmente a 

solicitação do referido Memorando os professores presentes em conjunto com o 

representante discente optaram em criar duas novas disciplinas, de Cartografia Temática 

e Cadastro Técnico Multifinalitário e manter da forma como está a disciplina de 

Interpolação Espacial, tendo em vista que o professor principal da disciplina (Carlos 

Lamarque) relatou não haver problemas nessa disciplina que justifique a criação de uma 

nova turma. Com relação à pauta de apreciação de novos membros para compor o 

colegiado, o coordenador do CST-Geoprocessamento informou que solicitou ao DEPAP 

(Departamento de Articulação Pedagógica) indicação de alguns nomes para integrar o 

colegiado do curso e, assim que receber os nomes indicados, irá referendá-los. 

Aprovado por unanimidade a defesa de TCC fora do prazo do aluno Murilo Sérgio 

Arantes, processo nº 23326.004765.2016-17. Sem maiores considerações dos 

professores, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião 

às quinze horas e cinqüenta e cinco 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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