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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NDE DO CST-GEOPROCESSAMENTO - IFPB - 

CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez 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 ordinária, sob presidência do Professor 

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

Cavalcante Falcão, Carlos Lamarque Guimarães, Marconi Antão, Michele Beppler e 

Sydney de Oliveira Dias. O presidente, após cumprimentar os presentes, informou sobre 

a necessidade de eleger um secretário para o NDE, assunto solucionado com o aceite do 

convite por parte do professor Sydney. O segundo tema levantado pelo presidente foi a 

questão da revisão do PPC do CST-Geoprocessamento, motivado pelos resultados do 

processo de avaliação interna disponibilizados pela CPA e norteadas pelo novo catalogo 

nacional de cursos superiores, onde foi comentado sobre a obrigatoriedade de aumentar 

a carga horária do curso de 2235h para 2400h, lembrando ainda sobre a importância de 

retirar o caráter de disciplina do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) e a não 

obrigatoriedade das atividades complementares em cursos superiores de tecnologia. 

Nesse sentido, os professores fizeram algumas simulações para criação de novas 

disciplinas para atingir esse novo volume de carga horária. A lista de modificações 

propostas segue anexa a esta ata. 

Presidente sugeriu criação de duas frentes de trabalho, a primeira voltada para a 

apreciação da nova matriz curricular, com os respectivos planos de ensino, ementa, pré-

requisito, objetivos, metodologia de ensino, bibliografia e outros elementos do CST-

Geoprocessamento e a segunda mais voltada para a organização dos elementos 

necessários para a estruturação do documento do Projeto Pedagógico do Curso. Em 

síntese, os professores se dividiram da seguinte forma para atuar nessas duas frentes de 

trabalho: 1) PPC – professores Marconi, Hermano e Lamarque; 2) Nova Matriz 

Curricular – professores Diego, Michele, Ferreira e Sydney. 

Sem maiores considerações dos professores, o presidente agradeceu a presença de todos 

e declarou encerrada a reunião às onze horas e cinqüenta e oito minutos, da qual eu, 

Sydney de Oliveira Dias, lavrei a presente ATA, que depois de aprovada será assinada 

pelo presidente e demais presentes. 
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