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Pautas: 

 

• Definição do quadro de carga horária relativo às atividades complementares do CST em 

Geoprocessamento; 

• Informes Gerais. 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE DO 

CST-GEOPROCESSAMENTO - IFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março 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 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, Marconi Antão dos Santos, Michele Beppler, 

Sydney de Oliveira Dias e Severino Ferreira da Silva Filho. O presidente abriu a seção dando 

boas vindas aos colegas e na sequência abordou a pauta para a presente reunião. As discussões 

ficaram centradas na elaboração do quadro contendo a carga horária de cada atividade 

complementar para o Curso ST em Geoprocessamnto. Depois de muitas sugestões foram 

selecionadas duas propostas (em anexo), elaboradas pelos professores Carlos Lamarque 

Guimarães e Ermano Cavalcante Falcão, que serão encaminhadas para o colegiado do curso 

definir a mais apropriada para que posteriormente seja integrada ao projeto pedagógico do curso 

ST em Geoprocessamento.  

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

declarou encerrada a reunião às quinze horas e dez 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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