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Pautas: 

 

* Processo avaliativo para o reconhecimento do curso ST em Geoprocessamento (2016); 

* Discussão sobre a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso - TCC; 

* Informes Gerais. 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE DO 

CST-GEOPROCESSAMENTO - IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, 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 que compõem o Núcleo Docente 

Estruturante - NDE do Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento, em Reunião 

Ordinária, sob presidência do Professor Dr. Carlos Lamarque Guimarães, com a presença dos 

seguintes professores: Ermano Cavalcante Falcão, Luciene Ferreira Gama, Marconi Antão dos 

Santos, Ridelson Farias de Sousa e Sydney de Oliveira Dias. O presidente abriu a seção dando 

boas vindas aos colegas e na sequência abordou as pautas para a presente reunião. A primeira 

pauta ficou centrada no Processo avaliativo para o reconhecimento do CST em 

Geoprocessamento (2016); O presidente sugeriu que o NDE crie 2 (dois) grupos de trabalhos 

para acompanhamento dos principais tópicos e diretrizes que fazem parte do processo avaliativo 

do curso, que são eles: 1) Atualização do Currículo dos Professores e Verificação e adequação 

da bibliografia básica e complementar do plano de ensino, 2) proposta para revisão, discussão e  

padronização dos planos de curso das disciplinas ofertadas referentes ao projeto pedagógico do 

curso de Geoprocessamento. O presidente sugeriu criar outro grupo de trabalho com objetivo de 

criar um mecanismo para avaliação interna do CST-Geoprocessamento. Com relação aos três 

grupos de trabalhos comentados anteriormente, o NDE delibera a criação desses grupos.  Para a 

pauta sobre a disciplina de TCC o NDE deliberou para que o professor Ermano em conjunto 

com o professor Carlos Lamarque apresentassem, na próxima reunião do NDE, um estudo e 

proposta sobre a natureza do Trabalho de Conclusão do Curso - com a possível 

descaracterização da mesma como disciplina regular. 

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

declarou encerrada a reunião às quinze horas e quarenta e sete, 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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