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Pautas: 

 

* Estratégia de migração do P1 para a nova matriz; 

 

* Monitorias 2017.1; 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CST-GEOPROCESSAMENTO - 

IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta 

minutos, 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. A reunião contou  com a presença dos seguintes professores: Ermano 

Cavalcante Falcão, Michele Bepler, Sydney de Oliveira Dias, Valdith Lopes Jerônimo. O 

presidente, após cumprimentar os presentes, trouxe ao conhecimento do colegiado o processo nº 

23326.002520.2017-36 de Marylande Videires de Medeiros sobre o tema da defesa de TCC fora 

do prazo, que foi rapidamente consultado pelos membros presentes onde verificou-se que o 

referido trabalho já possui orientador (Prof. Dr. Carlos Lamarque Guimarães) e proposta da 

requerente para  data de defesa para o mês de junho, sendo aprovado por unanimidade o 

deferimento do referido processo. O segundo assunto destacado pelo presidente foi a questão 

das monitorias para o período 2017.1, onde o mesmo informou que os editais do processo de 

seleção já foram finalizados e com as definições dos monitores para as disciplinas. O presidente 

ainda informou sobre a atuação dos monitores das disciplinas, que deverão definir seus horários 

de atendimento no período da tarde em conjunto com o professor titular da disciplina e o local 

de atendimento será, provisoriamente, o Laboratório de Geoprocessamento II, onde o aluno na 

condição de monitor deverá solicitar acesso ao mesmo com o Coordenador do Curso de 

Geoprocessamento. Sobre as estratégias para migração da nova matriz do curso algumas 

alterações foram efetuadas na grade de horário para tornar possível disciplinas da grade antiga e 

da grade nova, conforme anexo. 
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