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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CST-GEOPROCESSAMENTO - 

IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de julho 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 extraordinária, sob presidência do Professor MSc. Diego da 

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

Lamarque Guimarães, Michele Bepler, Valdith Lopese, Sydney de Oliveira Dias e o 

representante discente Klleyton Márcio Dantas de Sena. O presidente, após cumprimentar os 

presentes, deu inicio a discussão da situação da disciplina de cadastro técnico, disciplina do 5º 

período do curso e alvo de discussão na reunião anterior do colegiado do curso. O presidente 

levou a ciência do colegiado do curso que o IFPB-Campus João Pessoa não tem uma politica de 

seguros estabelecida, nem mesmo uma discussão em andamento sobre o assunto. Diante disso, e 

da imprescindível necessidade de realização de atividades de campo no aspecto didático da 

disciplina, o colegiado deliberou que as atividades de campo deveriam continuar, porém sem a 

obrigatoriedade do seguro institucional. O professor Sydney, durante o debate, ressaltou a 

importância da Instituição criar esta política de seguros, pois existem casos de acidentes graves, 

em outras instituições, em que as consequências foram gravíssimas, levando um aluno a óbito, 

sendo o professor responsabilizado civil e criminalmente pelo caso, pela falta desse seguro. A 

decisão final do colegiado foi de que as atividades de campo retornem ao status permissivo 

anterior a reunião realizada em 30 de junho quando a permissão para realização de tais 

atividades não estavam condicionadas ao seguro, porém o professor Sydney destacou que a 

decisão do colegiado de permitir as atividades de campo não isenta a instituição de estabelecer a 

politica de seguros, já que as práticas de campo não estão restritas a disciplina de cadastro ou ao 

curso de Geoprocessamento, mas sim são parte integrante de diversos cursos e parte crucial do 

processo de aprendizado.  

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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