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Reunião ANO Data Coordenador 

COLEGIADO-GEO 2016 13/10/2016 Profº MSc. Diego Valdevino 

 

Pautas: 

 

* Reestruturação do colegiado;  

* Calendário de reuniões; e 

* Análise de processos discentes. 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CST-GEOPROCESSAMENTO - 

IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos treze dias do mês de outubro 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, Valdith Lopes Jerônimo e o representante discente 

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

conhecimento do colegiado a resolução nº 141 de 02 de outubro de 2015, que Dispõe sobre a 

Regulamentação do Colegiado dos Cursos Superiores presenciais e a distância do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, recebido pela 

coordenação em 02 de agosto de 2016. Dentre as mudanças, o presidente chamou a 

atenção para o artigo nº 3 que dispõe sobre a composição do mesmo. Na estrutura atual 

do colegiado do CST em Geoprocessamento, estão em falta o secretário, o suplemente 

dos representantes discentes, um Pedagogo ou TAE e um representante que assuma a 

presidência do colegiado em caso de impossibilidade do mesmo por parte do presidente. 

Após debater, o colegiado decidiu por indicar o professor Sydney de Oliveira Dias 

como secretário do colegiado, sendo apoiado pelo professor Carlos Lamarque, o 

professor Ermano Cavalcante Falcão como presidente substituto e o aluno Pablo 

Vinicius Bezerra (matricula 20141340171) como suplente do representante discente. 

Ficou estabelecido também que seria emitido um Memorando para o DAP 

(Departamento de Apoio Pedagógico) do Campus João Pessoa para indicação do 

pedagogo/TAE e seu respectivo substituto. A seguir o presidente apresentou o 

calendário de reuniões ordinárias do colegiado, já agendadas para o período 2016.2, a 

saber: 13/10/16, 09/11/16, 07/12/16, 01/02/17, podendo as mesmas sofrer alterações, 

desde que comunicadas com a devida antecedência. A seguir o Presidente deu 

prosseguimento apresentado o processo 23326.010383.2016-22, de Giuliano Queiroga 

Buriti, Matricula 031034097, em que o mesmo pede ao colegiado que seja permitido ao 

mesmo entregar a versão final do TCC e a subsequente colação de grau e diplomação. 

Apesar de a muito ter passado do período de integralização do curso, o mesmo já 

atendia todos os requisitos de conclusão, tendo defendido o TCC e tendo um excelente 

histórico escolar, o colegiado decidiu por deferir o referido processo e a solicitação 

23326.010381.2019-33 de colação de grau e diplomação do mesmo, encaminhando para 

diplomação. 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. 
 

Diego da Silva Valdevino _______________________________________ 

Ermano Cavalcante Falcão ______________________________________ 
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