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ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO
DO CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Ata da quadragésima sétima reunião
ordinária do Colegiado do Curso de
Engenharia de Computação, realizada no

dia 31 de agosto de 2016, às ]Oh].Omin, na
sala A-310 do Campus Araranguá/Jardim
das Avenidas.
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Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e dez
minutos, na sala 310 do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado
do curso de Engenharia de Computação, devidamente convocados: Prof. Anderson Luiz
Fernandes Perez, Profa Analucía Schiaffino Mordes, Prof. Eduardo Zapp, Profe Eliane
Pozzebon, Prof. Éverton Fabian Jasinski, Prof., Prof. Gustavo Medeíros de Araújo, Profa Lucíana
Bolan Friso, e Prof. Roderval Marcelino e os representantes dos discentes Marvin Gasque
Teófilo da Salva, Gabriel Ganzer, Luiz Antonio Kuhnen Ronsani e Matheus Mulher Borges. Às
].0h15 o professor Anderson, presidente do colegiado, iniciou a reunião dando boas vindas aos
presentes e questionando se algum membro gostaria de acrescentar, excluir ou alterar a
ordem de algum item de pauta. Nenhum dos presentes se manifestou. O Prof. Anderson então
colocou em votação a ordem do dia, com os seguintes itens: ],1 ,4provaç:âo da .4fa da 46P
Reunião Ordin(iria; 2) Apreciação e votação dos planos de Ensino das disciplinas ofertados no
segundo semestre de 2016; 3) Apreciação e votação do processo de afastamento para pós-
doutorado do docente Roderval Marcelino; 4) Informes Gerais. O Prof. Anderson In\c\ou as
discussões a respeito do primeiro item da pauta: Aprovação da Ata da 46a Reunião Ordinária.
O Prof. Anderson comentou que não recebeu nenhuma sugestão a respeito da redação da Ata
da 46a reunião ordinária. Solicitou aos presentes se alguém tinha alguma consideração a fazer.
Nenhum dos presentes se manifestou. O item foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Na sequência do Prof. Anderson iniciou as discussões sobre o segundo item da
pauta: Apreciação e votação dos planos de Ensino das disciplinas ofertadas no segundo
semestre de 2016. O prof. Anderson leu o relato sobre a avaliação dos planos de ensino das
disciplinas ofertadas para o segundo semestre de 2016. Em seguida abriu a palavra para as
considerações dos membros presentes. Nenhum dos presentes se manifestou a respeito da
matéria. O item foi colocado em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Na
sequência foi dato início as discussões sobre o terceiro item da pauta: Apreciação e votação
do processo de afastamento para pós-doutorado do docente Roderval Marcelino. O Prof.
Anderson passou a palavra para a Profê Eliane Pozzebon, relatora do processo. A Profg Eliane
solicitou que o Prof. Anderson lesse o relato. O Prof. Anderson leu o relato sobre a respeito do
processo de afastamento para pós-doutorado do prof, Roderval Marcelino com o parecer
favorável. Em seguida, abriu a palavra para discussões. Nenhum dos presentes se manifestou a
respeito. O parecer foi colocado em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Após a
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votação o prof. Anderson esclareceu aos presentes que o referido relato já havia sido
aprovado no departamento e que o mesmo somente estava passando no colegiada do curso
por solicitação do requerente. No item Informe Gerais a Profê Eliane Pozzebon comentou
sobre o l Simpósio Latinoamericano de Jogo que se.rá realizado no Campus de Araranguá entre
os dias 13 e 15 de outubro. A Profê solicitou aos presentes para divulgar o evento ê comentou
sobre a programação do mesmo. Não havendo mais nada a ser discutido, o professor
Anderson encerrou a reunião às dez horas e 35 minutos agradecendo a presença de todos.
Nada mais havendo a declarar, eu, Anderson Luiz Fernandes Perez, lavrei a presente ata que,
se aprovada, será assinada pelos presentes. ' ''

Araranguá, 31 de agosto de 20].6..


