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ATA DA 18' REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE POS
GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ata da 18' reunião ordinária do Colegiado Pleno do
Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da
Informação e Comunicação - Sessão ordinária
realizada no dia 13 de novembro de 2015, às 13hs.
na sala 201 da Unidade Mato Alto do Campus
Araranguá.

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às treze horas , na sala de
número 201 da Unidade Mato Alto, Campus Araranguá da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), reuniram-se os seguintes membros do Colegiado Pleno 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, Alexandre
Leopoldo Gonçalves, Anderson Luiz Fernandes Peres, Giovani Mendonça Lunardi e as
aca(iêmicas: Priscila Cadorin Nicolete e Cristiane Machado de Vargas. Após a abertura dos
trabalhos pela Professora Simone, deu boas vindas e explanou os seguintes itens: 1) Aprovaç:o
da Ata de n' 17; 2) Norma de credenciamento e recredenciamento de professores no PPGTIC; 3)
Solicitação Prof'. Kátia Cilene Rodrigues Madruga; 4) Informes gerais. Dando início à reunião.
no item (1), Professora Simone apresentou a referida Ata que foi aprovada pelos membros
presentes. No item (2) o Prof'. Simone apresentou a norma de credenciamento e
recredenciamento do Programa, informando que a referida norma foi recusada pelo comitê de
analise de normas de credenciamento e recredenciamento de docentes, da Câmara de Pós-
graduação, e solicitaram a correção do parágrafo único do art. 10, que diz: "No caso de não
renovação do credenciamento de professor permanente, o docente manterá somente as
orientações em andamento, passando a ser coorientador de modo a não prqudicar os
orientandos". Com a correção o parágrafo deverá ficar da seguinte forma: "No caso de não
indicação de recredenciamento de professor permanente, o docente manterá somente as
orientações em andamento". Foi efetivada a nova versão da norma com a devida alteração para
ser encaminhada a Câmara de Pós-graduação novamente e colocada em votação, sendo aprovada
por unanimidade entre os presentes. No item (3) A Prof'. Simone apresentou a carta

com o

pedido da Prof'. Kátia no qual solicita a troca de professora permanente para colaboradora junto
ao PPGTIC. O motivo é que ela iniciará as atividades como Professora permanente Junto .ao
Programa de Pós-graduação em Energia e Sustentabilidade a partir do trimestre um de dois mil e
dezesseis. Ela continuará com as orientações em andamento até a conclusão. A Prof'. Simone
explicou que, em função da decisão da professora Kátia, seria importante rever as vagas pre-
determinadas para o processo de credenciamento de docentes (permanentes e colaboradores),
possibilitando a abertura de mais uma vaga para professor permanente na linha Tecnologia. Gestão
i"' Inovação. A sugestão da Prof'. Simone foi a de excluir a vaga de colaborador da linha
Tecnologia. Gestão e Inovação e ampliar para três vagas para professores permanentes nesta linha.
A Prof' Simone colocou em votação a seguinte conHlguração das vagas de credenciamento. as

quais serão encaminhadas ao Colegiado Delegado para elaboração do Edital: três vagas pam
professores permanentes na linha Tecnologia, Gestão e Inovação; uma vaga para professor
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permanente para a linha Tecnologia Educacional; uma vaga de professor colaborador para .a
linha Tecnologia Educacional; e uma vaga de professor colaborador para a Tecnologia
Computacional. A sugestão foi para votação sendo aprovada por todos, e no mesmo item de
pauta a solicitação de pedido de troca de professora permanente para colaboradora enviada pela
professora Kátia Cilene Madruga foi aprovado por todos os membros. No item (4) a Prof'
Simone informou do edital da FAPESC para bolsas e ela já acionou a comissão de bolsas para
serem feitas as ações necessárias para o encaminhamento do pedido. Professora Simone
agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a sessão as quinze horas. Não havendo mais
nada a declarar, eu, Raquel Genuíno Teixeira Grassa, Assistente em Administração. lavrei a
presente ata que depois de lida e aprovada, será pel?! presegç?8 üsqnada. Araranguá.f'::\ ~.4,:)Ê,{-/

aprovada,será

45

46
47

48

49

50

5 1

52

SIMONE MEISTER SOMMER
JUAREZBENTODASJLVA
ALEXANDRELEOPOLDO
ANDERSONLUIZFERNANDES
GIOVANIMENDONÇA
PRISCILA CADORINNICOLETE
CRISTIANEMACHADODEVARGAS
RAQUELGENUINOTEIXEIRA GRASSA


