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ATA DA 16' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO
PROGRAMA DE PÕS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS DA NFORMAÇÂO E

COMI fICAr AO

Ata -da 16' reunião extraordinária do Coleúado
Delegado .do Programa de Pós-GI'aduação em
Tecnologias da Informação o Comunicação - Sessão
extraordinária -- realizada no dia 08 de dezembro de
2015, às 13hs, na sala 20 1 da Unidade Mato Alto do
Campus Araranguá.

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dais mil e quinze, às treze horas, na sala 201 .da
Unidade Mato Alto, Campus Araranguá da Universidade Federal de Senta Catarina (UFSC),
reuniram-se os seguintes membros do C(ylegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em
Tecnologias da Informação e Comunicação, os Professores: Simone Meister Sommer Bilessimo
(coordenadora do referido curso), Juarez Bento da Sirva, Olga Yevseyeva, Luciana Bolan Frigo e
os acadêmicos: Priscila Cadorin Nicolete e Próxérió Manoel Felisberto. Após a abertura dos
trabalhos pela professora Simone, esta deu boas vindas e em seguida. explanou sobre a pauta do
dia: 1) Aprovação da Ata n'15; 2) Disciplinas 2016/01 e 201 6/02; 3) Resultado Credenciamento
de Professores; 4) Documentos para defesa dissertação; 5) Informes gerais. Dando início à
reunião, a professora Simone, no item (1), apresentou a Ata da reunião anterior, sendo apro~vada
por todos. No item (;) a Professora Simone informou que foi conversado com os professores por
e-mail sobre as disciplinas que serão ofertadas nos trimestres um e dois de 2016 e elaborou-se o
seguinte cronograma: para o trimestre 2016/01 as disciplinas: Teoria Geral dos Sistéfnas
obrigatória Juarez e, fosco (segunda-feira à tarde); Novas Tecnologias. da Informação e
Comunicação -- obrigatódla - Roderval (terça-feira à tarde); Tecnologia e Inovação. - Paulo
Estepes .- eletiva na linha de gestão - (quinta-feira à tarde); Sistemas Multimídia - ejetiva na
linha tec. educacional : Eliane. e Luciana - (quarta-feira pela manhã); EspeciHicaçãb e
Desenvolvimento de Sis.temas para 2016/1 - eletiva na linha de tec. Computacional = Anderson
Perez e Olha YevseÍeva (sexta-feira pela manhã). Para o trimestre 2016702 as disciplinas:
Metodologia da Pesquisa CientíHlca (2 créditos) : obrigatória - Simone Bilessimo e Patrícia de Sá
Freire (quarta-feira à tarde); .Educação à Distância - eletiA'a na linha de 'tec. educacional -
Márcio Vieira - (terça-feira à tarde); Extração e Representação do Conhecimento - eletiva na
linha de tec. computacional -- Alexandre Gonçalves (segunda-feira pela manhã); Gestão de
Projetos - Vilson Gruber eletiva na linha de gestão - (quinta-feira à tarde). O cronograma foi
colocado eú votação e aprovado por unanimidade. No item (3) a Prof'. Simohe apresentou. o
resultado do Credenciamento dos docentes: como docentes permanentes na linha de Tecn'ologia.
Gestão e Inovação (3 vagas), por ordem- de classificação nlcou, em primeiro -lugar, Andréa
Cristina Trierweiller (jclassificado) com .254 pontos;. em segundo lugar, Fernando José . Spanhol
(classificado) com 240 pontos; em terceiro lugar, Paulo Cegar Leite Estevas (classificado) com
89 pontos e ém quarto lugar Solange Mana da Salva com 66 pontos; na linha de Tecnologia
Educacional (l vaga) ficou a Patrícia Jantsch Fiuza (classificado) com 118. pontos. (bmo
docentecolaborador, na linha de Tecnologia Computacional (l vaga), por ordem de classiHicáção
ficou em primeiro lugar, Robson Rodrigues Lemos (classiHlcado) com 72,pintos; e não obteve a
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pontuação mínima necessária, Gustavo Mello Machado, ficando com 28 pontos.' Pela Nortna do
PPGT.IC, o candidato tem que ter no mínimo 30 pontos; na linha de Tecnologia Educacional (l
vaga) não houve candidatos. Não .houve recursos. A Professora Simone colocou o resultado em
votação sendo aprovado l)or todos. Será aberto um processo f)ara homologação do resultado que
será encaminhado para a Coordenadoria de Acompanhamento de Programas para ser apreciado
pela Câmara de Pós-Graduação na próxima reunião,. No item (4) a Professora informou que o
aluno Jones da Costa iria defender sua dissertação ainda esse ano e .que a banca já havia sido
aprovada em reunião do colegiado, porém não será possível, pois no Regimento do PPGTIC, na
seção cinco, o art. 5] diz que as dissertações deverão ser confeccionadas dentro dos padrões
metodológicos e formato adorados pelo Programa, sendo deHínidos os detalhes da preparação e
defesa em norma específica do Colegiado Delegado. Como ainda não há essa norma, a
Professora entrou em contato com a PROPG e este informou que não é necessária uma norma,
mas que pelo menos passe no colegiada delegado as orientações e documentações adotadas pala
ser votado. Ficou definido que a coordenação irá providenciar as orientações e documentações
necessárias para ser apresentada na próxima reunião do colegiado delegado. No item (5) a Prosa.
Simone informou do processo se]etivo em andamen]b, o cronograma do edita] 05/201 5/PPGT]C
e a forma de avaliação dos projetos de pesquisa dos candidatos. Professora Simone agradeceu a
presença de todos, dando por encenada a sessão às treze horas e vinte e cinco minutos. Não
havendo mais nada a declarar,. eu Raquel Genuíno Teixeira Grassi, Assistente em Administração,
lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, vai pelos presentes assinada. Araranguá, 08
dezembro de 201 5.
SIMONE MEISTER SOMMER
JUAREZBENTODASILVA
OLGAYEVSEYEVA
LUCIANABOLAN
PRISCILACADORINNICOLETE
PROXÉRIO MANOEL FELISBERTO
KAQuul GENunvo TEIXEIRA GRASSA
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