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ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGL4DO DO
CURSO DE ENGENHARH DE COMPUTAÇÃO '

Ata da quinquagésima reunião ordinária do
Colegíado do Curso de Engenharia de
Computação, realizada no dia 08 de
novembro de 2016, às ].0h20min, na sala

réalízadâ no 08

A-304 do Campus Araranguá/Jardim das
Avenldàs.
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Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e vinte minutos, na sala
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Pozzebon, Prof. Gustavo Mello Machado, Prof. Leandro Batírolla Krott, Prof. Marcelo Daniel Berejuck,
Proa Márcia Mastins Szortyka, Proa Osga Yevseyeva e o representante dos discentes Luiz Antõnio
Kuhnen Ronsani. Às IOh25 o professor Anderson, presidente do colegiada, iniciou a reunião dando boas
vindas aos presentes e questionando se algum membro gostaria de acrescentar, excluir ou alterar a
ordem do dia. Nenhum dos presentes se manifestou. O Prof. Anderson então colocou em votação a

ordem do dia, com os segu\ates \tens. 1) Aprovação da Ata da 49e Reunião Ordinária; 2) Aprovação da
Ata da 14g Reunião Extraordinária; 3) Apreciação e votação do edital de eleição para os cargos de
:oordenador e sub-coordenador do cursa de Engenharia de Computação; 4) informes Gerais. O Prol.
Anderson passou as discussões do primeiro item da pauta: 1) Aprovação da Ata da 49e Reunião
Ordinária. O Prof. Andersan informou aos presentes que até o momento não havia recebido nenhuma
consideração sobre a redação da ata da 49a reunião ordinária. O Prof. Anderson solicitou se algum dos
presentes tinha alguma consideração sobre a redução da ata. Nenhum dos membros presentes se
manífestau. Na sequência o Prof. Anderson colocou o item em votação e o mesmo foi aprovado por
unanimidade. Na sequência o professor Anderson iniciou as discussões sobre o segundo Item da pauta:
2) Aprovação da Ata da 14e Reunião Extraordinária. O Prof. Anderson informou aos presentes que até
o momento não havia recebido nenhuma consideração sobre a vedação da ata da 14e reunião
extraordinária. O Prof. Anderson solicitou se algum dos presentes tinha alguma consideração sobre a
redação da ata. Nenhum dos membros presentes se manifestou. Na sequência o Prof. Anderson colocou
o item em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Prof. Anderson iniciou as
discussões a respeito do terceiro item da pauta: 3) Apreciação e votação do edital de eleição para os
cargos de coordenador e sub-coordenador do curso de Engenharia de Computação. O Prof. Anderson
abriu o Edital e o projetou no quadro branco para facilitar o acompanhamento e o entendimento dos
presentes. O Prof. Anderson leu cada um dos artigos explicando, nos casos necessários, sobre a
legislação ao qual o artigo se baseia. Após a leitura do edital o Prof. Anderson abriu a palavra aos
membros presentes. Nenhum dos presentes se manifestou a respeito do edital. Na sequência o Prof.
Anderson colocou o item em votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. No item Informe
Gerais nenhum dos presentes se manifestou. Não havendo mais nada a ser discutido, o professor
Anderson encerrou a reunião às dez horas e 45 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, 02 de dezembro de 2016.

'.


