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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDnqÁRIA DO DEPARTAMENTO DE
COMPUTAÇÃO

Ata da 25' reunião ordinária do
Departamento de Computação, realizada no
dia 04 de julho de 2018, às 16h, na sala A-
321 do Campus Jardim das Avenidas.
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No dia quatro do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na sala
de número A321 da Unidade Jardim das Avenidas, do Centro de Ciências, Tecnologias
e Saúde do Campus Araranguá da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniram-se
os seguintes professores: Alvaro Judo Pereira Franco, Analúcia SchiafHino Mordes,
Antonio Carlos Sobieranski, Eliane Pozzebon, Fabrício de Oliveira Ourique, Gustavo
Mello Machado, Jim Lau, Luciana Bolan Frigo, Marmelo Daniel Berejuck, Martin
Augusto Gagliotti Vigil, Priscila Cardoso Calegari, Tiago Oliveira Weber, sob a
presidência da professora Luciana Bolan Frigo. Havendo quórum, a professora Luciana
iniciou a reunião desejando boas-vindas aos presentes e pediu para inserir o seguinte
item de pauta: 4. Apreciação e votação do parecer da coordenação de extensão do
relatório final do projeto de extensão: "Desenvolvendo talentos em programação
de sistemas computacionais e termas transversais". Relator: Prof. Álvaro Judo
Peneira Franco. A pauta foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade.
Desta forma, a ordem do dia Hlcou assim disposta: 1. Apreciação e votação da ata da
24' reunião ordinária; 2. Apreciação e aprovação da atualização do Plano
Departamental de Capacitação Docente -- PDCD. Relator: Professor Fabrício de
Oliveira Ourique. 3. Apreciação e votação do parecer da coordenação de extensão
do relatório final do projeto de extensão: "Iniciação à Eletrânica". Relator:
Professor Alvaro. 4. Apreciação e votação do parecer da coordenação de extensão
do relatório final do prometo de extensão: "Desenvolvendo talentos em
programação de sistemas computacionais e termas transversais. Relator: Prof.
Alvaro. 5. Apreciação e votação do parecer aprovado ad referendum da inclusão
do professor Marmelo Berejuck no projeto de pesquisa: "Controle postural e
ativação muscular durante atividades funcionais em indivíduos com doença de
Parkinson e efetividade de intervenções nisioterapêuticas". Relatora: Professora
Luciana. 6. Informes Gerais. Na sequência foi dado início a apreciação dos itens de
pauta. 1. Apreciação e votação da ata da 24' reunião ordinária. Foi colocada em
apreciação a ata da reunião anterior, encaminhada previamente aos membros do
departamento e não havendo nenhuma solicitação de inclusão ou modi6lcação, foi
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 2. Apreciação e aprovação da
atualização do Plano Departamental de Capacitação Docente -- PDCD. Relator:
Professor Fabrício de Oliveira Ourique. A atualização do Plano Departamental de
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Capacitação Docente foi enviado previamente por e-mail para os njembros do
departamento. O item foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 3.
Apreciação e votação do parecer da coordenação de extensão do relalój'io final do
projeto de extensão: "Iniciação à Eletrânica". Relator: Professor Aparo Junto
Pereira Franco. O professor Alvaro leu o parecer favorável à aprovação do relatório

final do projeto de extensão. Não havendo discussão, o item foi colocado ejn votação.e
aprovado por unanimidade. 4. Apreciação e votação do parecer da coordenação de
extensão do relatório final do projeto de extensão: "Desenvolvendo talentos em
programação de sistemas computacionais e !emas transversais". Relator: Prof.
Alvaro Judo Peneira Franco. O professor Alvaro leu o parecer de:jfavorável à
aprovação do relatório final do respectivo prometo de extensão. A professora Analúcia se
manifestou sobre o assunto e disse que já estão elaborando um novo jproleto. Os
professores discutiram sobre o assunto. Foi colocado em votação o. parecer da
coordenação de extensão, sendo aprovado por maioria dos membros. 5. Apreciação e
votação do parecer aprovado ad referendum da inclusão do professor Marcelo
Daniel Bebe.iuck em projeto de pesquisa: Controle postural e ativaçqo muscular
durante atividades funcionais em indivíduos com doença de Parkinson e
efetividade de intervenções ülsioterapêuticas. Relatora: Professora Lu#iana Bolan
trigo. A professora Luciana leu o parecer favorável à aprovação da pa4icipação do
professor Marmelo Daniel Berejuck no prometo de pesquisa. Não havendo discussão, o
item foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 6. Informes Gerais. A
professora Luciana comunicou que os professora devem digitar as notaslno CAGR e
entregar as listas de aproveitamento e de frequência na Secretaria integrada de
Departamentos (SID). Ela também informou que as inscrições.de chapas para

abertas até dia 6 de julho e que são realizadas na SID. Não havendo, mais nada a ser
discutido, foi dada por encerrada a reunião às 16h34min, da qual, para constar, eu,
Camila Farias Weschenfelder, assistente em administração da Secretaria Integrada de
Departamento, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
Araranguá, 04 de julho de 2018.
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