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Ata da reunião do Conselho do Campus de Ai'aranguá do dia 28/10/2010

/los vinte e oito (28) dias do mês de outubro do ano de Dois Mil e Dez, quinta-feira, às quatorze
horas, na sala 103 do Préqo TIC do Campus de Araranguá, com a presença dos professores e
servidores
Aiaim Souza Neto
Alexandre Leopoldo
emir Antonio Marfins Oliveira Jr.
Anderson Luiz Fernandes Perfaz

Claras Troger Pich
Eliane Pozzebon
Eugênío limão
Ciiovani Mendonça
Jogo Batista Rodrigues
Juarez Bento da Silvo
Juliana Pares da Silvo
Lúc:ia Mana Loch
Luciana Bolar Frigo
Márcia Barras de
f.{árçio Vicira de Souza
Ralada ./\ngeles Lobo
olaria 11iorete
Patrícia Haas
Paulo Casar Leite Estevas
Rícardo Alexaadre Reinando
Rogério Games de
Sereia Peters
Havendo quórum, o Prof. Sergio Peters, Presidente do Conselho, iniciou a reunião às quatorze
heras. Ato contínuo, o Professor Sereia Peters relatou informes gerais, apresentou a Profa.
Patrícia Haas aos demais servidores do campus Araranguá com sua devida lotação na unidade e,
po! T.íliimo, afirmou a importância da reunião para a aprovação da reforma curricular do curso de
]'lC e ENE,. ressaltando a importância da participação de todos os servidores nesse processo e
exürtandc, aos que assumiram recentemente de se inco?oraram às equipes de trabalho formadas.
A seguir, passou a palavra ao Prof. Aluir Antonio Mastins Oliveira Jr. que fez a leitura da pauta
da reuniãcp e submeteu a mesma a discussão. Com a aprovação da pauta por unanimidade,
passou-se ã discussão e aprovação da proposta de reforma do currículo do curso de TIC. Ato
contínuo, o Prof. emir falou da necessidade de se deílinir os horários de aula para o próximo
semestre até o dia c-inca (05) de novembro de dois mil e dez a fim de que se possa incluir os
dados nxo sistema CAGRNUFSC e informar ao DAE da nova estrutura curricular. Na sequência,
ç)assou a palavra ao Prof. Anderson juiz Fernandes Perfaz que fez a apresentação da nova
proposta curricular do curso de TIC -- Tecnologias da Informação e Comunicação junto ao
currículo do novo curso do Car:opus Araranguá chamado de Engenharia de Computação. Em
seguida, passou a palavra ao Prof. Rogéíio Comes de Oliveira que fez a aprese1ltação da nova
proposta curricular do CiJTSO de ENE - Engenharia de Energia a partir do semestre 2011-1. Os
currículos dos pulsos de graduação TIC -- Tecnologias da Informação e Comunicação, ENE
Engenharia de E.nergia e ENC Engenharia de Computação foram aprovados por unanimidade.
Após o término da discussão dos assuntos da pauta, passou-se a palavra novamente ao prof.
Anil Antcnio h/íarti1ls Oliveira Jr. o qual ílão tendo mais nada a discutir, encerrou a reunião às
18h. Sendo assim, eu, A.laia Souza Neto, lavrei a presente ala que, após lida e aprovada, será
assinada pelos presentes.
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