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Aos quinze dias de fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e cinquenta minutos, nas salas 1 

de Videoconferência localizadas no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros e na Pró-Reitoria de 2 

Pesquisa e Pós-Graduação campus Mossoró da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, o corpo 3 

docente do Curso de Especialização em Geoprocessamento e Georreferenciamento (CEGG), sob a 4 

presidência do professor Joel Medeiros Bezerra, realizou a Primeira Reunião Ordinária com os 5 

seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e deliberação sobre calendário de reuniões ordinárias; 2. 6 

Apresentação do calendário de disciplinas; 3. Apreciação e deliberação sobre os Programas Gerais de 7 

Disciplinas (PGD's), com a explanação de cada docente responsável; 4. Apreciação e deliberação 8 

sobre proposta de orçamento das disciplinas; 5. Indicação de professores para a criação de modelo de 9 

Trabalho de Conclusão de Curso; 6. Comunicações, Informes e outras ocorrências. Estiveram 10 

presentes para reunião os seguintes docentes: Alfredo Marcelo Grigio, Daniela da Costa Leite 11 

Coelho, Franklin Roberto da Costa, Joel Medeiros Bezerra, Manoel Januário da Silva Júnior, 12 
Paulo Cesar Moura da Silva e Rafael Oliveira Batista. O professor Luis César de Aquino Lemos 13 

Filho justificou sua ausência. O professor Joel Medeiros Bezerra saudou a todos e realizou a leitura 14 

da pauta colocando-a em discussão. Pauta aprovada por unanimidade. No ponto 1. O professor Joel 15 

Medeiros Bezerra apresentou a proposta de calendário de reuniões ordinárias a serem realizadas no 16 

ano de 2018, sendo distribuídas duas reuniões por semestre, totalizando quatro reuniões ao ano, 17 

conforme calendário da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) da UFERSA. O 18 

professor Alfredo Marcelo Grigio propôs que as reuniões fossem realizadas, preferencialmente, nos 19 

dias de quarta-feira, devido a realização de outras atividades nos demais dias. Entretanto, a segunda 20 

reunião ordinária ficou prevista para a ser realizada no dia vinte e três de maio do corrente ano, no 21 

turno matutino. Enquanto a terceira e quarta reuniões ficaram previstas para dias vinte e dois de 22 

agosto e vinte e um de novembro, respectivamente. Sendo votado a favor por unanimidade. Ressalta-23 

se que o calendário de reuniões ficou pendente quanto a determinação dos horários da terceira e 24 

quarta reuniões. Ponto 2. O professor Joel Medeiros Bezerra apresentou a proposta de calendário 25 

com a distribuição de disciplinas de forma modulada, em que foi vislumbrado a dinâmica e logística 26 

das aulas teóricas-práticas, além do translado dos professores que residem fora do município sede. O 27 

professor Manoel Januário da Silva Júnior sugeriu a realização das aulas das disciplinas de forma 28 

alternada. Ainda com a palavra, o mesmo mencionou uma retificação no calendário quanto ao 29 

período de realização da disciplina de Cadastro de imóveis. O professor Paulo Cesar Moura da 30 

Silva mencionou a possibilidade de flexibilidade quanto ao arranjo da oferta das aulas entre 31 

disciplinas, em que poderia ser combinado entre dois professores a alternância de aulas. Sendo 32 

votado a favor por unanimidade. Ponto 3. O professor Joel Medeiros Bezerra explicou a 33 

necessidade da elaboração dos PGD’s para atender as questões de reconhecimento do curso junto ao 34 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Em seguida, os professores presentes 35 

realizaram a devida explanação sobre a proposta de seus programas quanto as suas disciplinas, sendo 36 

todos aprovados por unanimidade, com exceção da disciplina de Geoestatística a qual ficou pendente 37 

devido a ausência do respectivo professor. Ponto 4. O professor Joel Medeiros Bezerra mencionou 38 

a necessidade do planejamento orçamentário para melhor gestão administrativa e financeira do curso, 39 

o qual solicitou aos professores presentes que explanassem os investimentos financeiros necessários 40 

em suas atividades nas disciplinas. O professor Alfredo Marcelo Grigio mencionou a necessidade 41 

de uma diária e meia para um bolsista que auxiliará nas práticas da disciplina de Sensoriamento 42 
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Remoto. O professor Manoel Januário da Silva Júnior solicitou duas diárias e meia, além dos 43 

custos de translado para um palestrante, profissional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 44 

Agrária (INCRA). O professor Joel Medeiros Bezerra explanou sobre a necessidade do valor de 45 

oitocentos reais para custear a locação de dois equipamentos de GPS pós-processado para realização 46 

das práticas da disciplina, além de uma diária e meia para um bolsista o qual lhe auxiliará na 47 

execução das atividades de campo. Os demais professores mencionaram custos referentes apenas a 48 

impressão de exercícios e outros. Sendo votado a favor por unanimidade. Ponto 5. O professor Joel 49 

Medeiros Bezerra explanou sobre a necessidade de um documento padronizado a ser elaborado 50 

pelos concluintes como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O professor Rafael Oliveira 51 

Batista foi designado para a elaboração deste documento, sendo inicialmente proposto a formatação 52 

em artigo, tal como a possibilidade de produção de um ebook com ISBN com os TCC’s. No 53 

documento a ser apresentado deverá constar as regras de defesa, além da formatação do material. 54 

Ponto 6. O professor Joel Medeiros Bezerra explanou sobre a abertura e divulgação do edital de 55 

seleção para bolsista (secretário) do curso, pela Fundação Guimarães Duque e que não houveram 56 

inscritos. Desta forma, decidiu-se necessário reabrir o edital retificando o prazo de inscrição dos 57 

candidatos interessados. O professor Paulo Cesar Moura da Silva ainda mencionou sobre a 58 

realização da aula inaugural da especialização. Por fim, nada mais a tratar, o presidente da reunião 59 

professor Joel Medeiros Bezerra agradeceu o comparecimento de todos e encerrou a reunião. Eu, 60 

Joel Medeiros Bezerra, docente, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e 61 

assinada pelos demais representantes do curso de Especialização em Geoprocessamento e 62 

Georreferenciamento. 63 
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