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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CST-GEOPROCESSAMENTO - 

IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Ao décimo oitavo 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 Extraordinária, sob presidência do Professor 

MSc. Diego da Silva Valdevino, com a presença dos seguintes professores: Valdith Lopes 

Geronimo, Carlos Lamarque Guimarães, Michele Bepler e Sydney de Oliveira Dias. O 

presidente abriu a seção dando boas vindas aos colegas e na sequência iniciou a reunião 

debatendo os processos discentes de defesa e colação de grau pós período de integralização dos 

alunos: Marcos Paulo Venceslau da Silva (matricula 20082340042, processo 

23326.002948.2016-06), Maria Luiza Coelho Cavalcanti (matricula 20072340244, processo 

23326.003636.2016-10), Pauline Lima de Brito (matricula 20081340187, processo 

23326.003745.2016-29) e Rodrigo Lira Albuquerque dos Santos (matricula 20082340158, 

processo 23326.004256.2019-94). O colegiado, depois de debater, foi unanime em deferir os 

pedidos, desde que os mesmos defendam em até 60 dias da presente reunião (15/07/2016) os 

referidos trabalhos. A seguir foi apresentado ao colegiado o processo 23326.003797.2016-03 do 

aluno Joelyson Bezerra Rodrigues (matricula 20131340160), o mesmo descreve seu problema 

com a disciplina Planejamento Físico Territorial em que alega que foi reprovado por falta 

(recebendo 3 faltas mesmo quando só chegava atrasado na primeira aula) e que não teve sua 

ultima nota lançada no sistema, apesar de ter feito o trabalho e apresentado com o restante do 

grupo (a avaliação era em forma de seminário). O colegiado avaliou o histórico e argumentos 

apresentados pelo aluno e pela professora Michele Bepler sobre o caso e optou por, devido ao 

entendimento vindo do conselho superior da instituição em que as faltas devem ser lançadas no 

diário de acordo com os acontecimentos (1 para um atraso de 1 aula, 2 para duas e assim 

sucessivamente), convidar o professor Homero para uma reunião extraordinária do colegiado 

para debater o caso e encontrar a melhor solução para a situação. 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. 
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