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Pautas: 

 

* Apreciação de processos dos discente; 

*Oferta de vagas para o PSE 2016.1; 

*Eleição para novo representante discente no colegiado, 

*Informes gerais  

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CST-GEOPROCESSAMENTO - 

IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro 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 apresentando o processo aberto pela aluna Cecília da Silva Santos, 

fazendo um resumo explicativo sobre o processo em análise. A aluna requereria a reabertura da 

matricula, pois a mesma havia perdido o período de renovação regular. Com base no histórico 

escolar e nas motivações apresentadas pela mesma, o colegiado deliberou por deferir o pedido 

de renovação da matricula com a ressalva de que a matricula da mesma não será novamente 

renovada por motivos similares. 

Dando prosseguimento a reunião foi apresentada a necessidade da definição do numero de 

vagas ofertadas pelo CST em Geoprocessamento para o PSE de 2016.1. Foi deliberado por 

manter o valor ofertado anteriormente de 10 vagas para o processo. 

A seguir foi deliberado sobre a eleição de membro discente para o colegiado, já que o período 

da representante atual, Lays Pereira Santos, está finalizando. Foi deliberado pela realização de 

nova eleição a ser organizada pela coordenação do CST em Geoprocessamento. 

Fora da pauta, foi apresentado pelo professor Arnaldo Gomes Gadelha o problema da matricula 

de alguns alunos na disciplina de Automação Topográfica sem que os mesmos tenham 

cumprido os pré-requisitos da disciplina. O colegiado deliberou, por unanimidade, pela remoção 

dos mesmos por ter sido detectado que o mesmo ocorreu por uma falha na implementação do 

sistema de pré-requisitos. 

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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