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Reunião ANO Data Coordenador 

COLEGIADO-GEO 2016 30/06/2016 Profº MSc. Diego Valdevino 

 

Pautas: 

 

* Apreciação de processos dos discente; 

* Debate sobre a disciplina de cadastro técnico. 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CST-GEOPROCESSAMENTO - 

IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezeseis, 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 Lopes, o representante discente Klleyton Márcio Dantas de Sena e os 

professores convidados Luciene Ferreira Gama, Marconi Antão dos Santos e Homero Jorge 

Matos de Carvalho. O presidente abriu a seção dando boas vindas aos colegas e na sequência 

iniciou a reunião reapresentando o processo n 23326.003797.2016-03, aberto pelo aluno 

Joelyson Bezerra Rodrigues objetivando “Análise e aprovação na disciplina”. O aluno foi 

reprovado por falta e não teve sua ultima nota lançada no sistema acadêmico. Foi debatido com 

o então professor da disciplina, Homero Jorge, que existe um entendimento das normas 

didáticas por parte do conselho superior da instituição que o aluno deveria ter suas presenças 

lançadas em dias que chegasse atrasado e por isso não deveria reprovar o aluno por falta, já que 

o mesmo tinha algumas faltas além do permitido pelas normas didáticas. O professor trouxe ao 

colegiado o fato de que o aluno além destes dias que chegou atrasado, passou cerca de 1 mês (o 

ultimo mês da disciplina) viajando, e que por isso não pode avaliar devidamente o aluno e nem 

pode lançar presenças pra o aluno durante esse período. Considerando o período de viagem 

junto com os eventuais atrasos, o numero de presenças do mesmo não seria o suficiente para 

aprovação, e como a avaliação aplicada foi continua, ao longo de varias aulas, também não 

poderia lançar notas para o aluno durante o período. Considerando isso, o colegiado optou por 

indeferir o processo do aluno. 

A seguir o presidente deu seguimento a reunião solicitando que o professor Marconi Antão 

relate a problemática encontrada na disciplina cadastro técnico. O professor explicou a 

necessidade das atividades de campo com fins didáticos para a disciplina, o professor também 

explicou que não existe espaço físico para a execução satisfatória das atividades da disciplina 

dentro do campus João Pessoa, por isso a necessidade de se fazer esse levantamento em 

ambiente externo a instituição. O representante Klleyton também salientou a necessidade de 

atividades práticas dentro da formação do tecnólogo em geoprocessamento. Diante disso o 

colegiado se posicionou favorável a execução das atividades de campo, desde que os alunos 

sejam amparados pelo seguro institucional. O Coordenador estabeleceu então que realizará uma 

reunião com a turma no horário da disciplina para explicar as deliberações do colegiado e a 

necessidade das atividades de campo. 

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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