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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CST-GEOPROCESSAMENTO - 

IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Ao nono dia do mês de dezembro de dois mil e quinze, 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, Arnaldo 

Gomes Gadelha, Carlos Lamarque Guimarães(convidado) e a representante discente Lays 

Pereira Santos. O presidente abriu a seção dando boas vindas aos colegas e na sequência iniciou 

a reunião informando que a biblioteca apresentou comunicado informado a possibilidade de 

aquisição de livros, e solicitou a todos os professores que revisem as necessidades dentro da 

ementa de suas disciplinas e o enviassem para que fossem tomadas as providências para 

aquisição. A seguir foi apresentado que o aluno José Negreiro Jr. possui necessidades especiais 

e as mesmas devem acarretar dificuldades na disciplina de fotogrametria devido a natureza de 

sua deficiência. Foi deliberado que o professor responsável pela disciplina se encarregará, com 

o auxilio de outros professores da Coordenação e do NAPNE, de atender as necessidades do 

mesmo quando ele for cursar a disciplina. A seguir foi apresentado o processo da aluna 

AnaMaria Imperiano Pontes que solicita a apresentação do seu TCC extra tempore, a mesma é 

da turma de 2002.2. Foi deliberado pelo colegiado que o processo seria julgado em outra 

reunião do mesmo condicionado que a mesma apresente um plano de trabalho exequível até o 

fim do período letivo 2016.1, ficando condicionado a avaliação dessa entrega o julgamento do 

processo. Extra-pauta foi apresentada a reclamação verbal dos alunos da disciplina de cadastro 

Técnico quanto a divisão do diário da disciplina. Os alunos reclamaram do trabalho da 

disciplina abrange uma região muito grande e em outro município Lucena, questionando a 

necessidade de dividir um diário com uma turma de 10 alunos. Os alunos ainda informam a falta 

de sincronia entre os dois docentes.  O colegiado sugeriu que a disciplina fique apenas com o 

prof. Marconi. Foi estabelecido que seja realizada uma conversa informal com os docentes para 

tentar chegar a uma solução. 

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, Diego da Silva 

Valdevino, lavrei a presente ATA, que depois de aprovada será assinada pelo presidente e 

demais presentes. 
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