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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃQDO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO
CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO
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Aos trinta dias do mês de março de dois mil e onze, quarta-feira, às quatorze horas,
reuniram-se na sala 1 01 no Prédio do Campus Araranguá para a PRIMEIRA reunião
do Núcleo Docente Estruturante do curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, os docentes abaixo listados:

c.
Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALVES 'i2i2Z,/
Prof.ANDERSON LUIZ
Profa.MARCHA BARROS
Prof.PAULO ESTEVES
Prof.RICARDOALEX4NDRE DEMORAES

FERN.

Havendo quórum, o prof. Anderson Luiz Fernandes Perez deu boas vindas aos
presentes e iniciou a reunião com a apresentação da pauta contendo os seguintes
itens: 1) Definição do calendário de reuniões ordináriasl 2) Informações sobre o NDE
do TICI 3) Mudança no plano de ensino das disciplinas Informática na Educação l e
Educação a Distância 1, solicitante profa. Márcia Barrosã 4) Mudança na ementa das
disciplinas de Banco de Dados l e Banco de Dados 11, solicitante prof. Alexandre
Leopoldo. Foi dado início a discussão do item l da pauta: Definição do calendário
de reuniões ordinárias. Ficou decidido, após discussão com os presentes, o
seguinte calendário de reuniões ordinárias até julho/201 1 : abd/, dfa 27; ma/o, dia
25;junho, d/a 29 eju/ho, dla 73. O prof. Anderson deu prosseguimento a pauta, o
item 2: Informações sobre o NDE do TIC. O prof. Anderson informou aos
presentes que o NDE é um órgão consultivo, propositivo e executivo em assuntos
relacionados ao Prometo Político Pedagógico do curso. O prof. Anderson deu início a
discussão sobre o item 3. Mudança no plano de ensino das disciplinas
Informática na Educação l e Educação a Distância 1, solicitante profa.
Márcia.Barros. O prof. Anderson explicou aos presentes que devido a quantidade
de alunos matriculados na disciplina de Informática na Educação l foi necessário
ofertar a disciplina em caráter semipresencial. Desta forma, a turma foi dividida,
obedecendo a seguinte regra: turma A: aulas presenciais nas terças-feiras e a
distância nas quintas-feirasl turma B: aulas a distância nas terças-feiras e
presenciais nas quintas-feiras. A profa. Márcia argumentou que a mudança foi
necessária para melhorar o rendimento e a qualidade das aulas. Em seguida a
profa. Márcia apresentou os novos planos de ensino, para as turmas A e B, e
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explicou quais foram as alterações necessárias para adaptar o conteúdo a esta nova
formatação da disciplina. Após ampla discussão, o prof. Anderson colocou em
votação a mudança os novos pianos de ensino, que ?ajam aprovados por
unanimidade. O prof. qndQrsonE deu Início a Discussão sobre a mudança rlo piano
de ensino da dIscIplIna de Educação a Distância 1. C} prof. Andei'son passou a
oalavra para a profa. Márcia que explicou o motivo da mudança. /\ orofa. Málcla
explicou que o piano de ensino original previa a elaboração de un': trabalho l)rácico
em uma Escola Estadual próxima ac Campus Universitário, pcbrén em virtude do
número de alunos inscritos na disciplina, se torna Inviável a realização de Êal
trabalho; bem como a realização das aulas práticas em laboratório. 3 sta forma, a
orofa. Márcia informou que teve que adequar as ativldades pt'átlcas da disciplina
para esta nova realidade. Após apoia discussão fol aprovado por umanlnildaàe as
mudanças na piano de ensino da dIscIplIna de Educação a Dlslârcia i. Em segulc;a
Irslciau-se a discussão do Item 4} Mudança na ementa das dlsclpêlnas de Bam
de Dados i e Banco de Dados 11, soilcitanÊe prof. ÂÊexamdre l-eopüldo. C prof.
Andcrson esclareceu aos oresentes que na última reunião cle ccleglacio fol
informado aos professores que aqueles que Identificassem l!'csnslstêncÊas nas
ementas das disciplinas sob sua responsabilidade poderiam, aré o dla 30/03,
solicitar mudanças. O prof. Andersor! passou a palavra ao prof. Àlcxandre qcie 8[-,tãcb

-3xpllcou aos presentes o porquê da mudança nas ementas das disciplinas de Banco
de Dados l e Banco de [)idos 11- C) prof. .a.]exandre explicou que fo] retirado o item
;Organização física de banco cle dados" cía ementa de BB-i e o mesmo fol incluído
na ementa de BD-11. 3 prof. Alexandre argumentou clue esta n:udança se faz
necessária, pois na disciplina de BD-li é que é tratado o assuníc ca organização
física dos sisterrlas de banco de dados. Após ampla discussão as alterações
sugeridas pelo prof. Anexar:Gire foram apr fiadas par unaíêlmlãade. =ncei;ada a
oi'dem do dla, o prof. /õ.ndersoEI deu início a palavra livre e iRfoíR'iou aos presentes
que na próxima reunião do colegiada pretende-se discutir o Regimento de Estágio,
elaborado pelo prof. Paulo Esteves e o Regulamento de TCC; eiaboíado pelo proas.
Anderson e Alexandre. O prof. Paulo EsÍeves Informou aüs presentes qüe o
íegllnento de estágio fol elaborado a partir das novas normas da LíE:SC para Estágio
obrigatório e que o documento elaborado por ele já foi passado por email para todos
c,s professam'es do Campus.. O Prol:. Rlcardo argumentou que e iegulame=:o de TCC
deveria ser debatido c dlscuticlo no NDE antes de ir pal'a discussão na reunião de
colegiada, orinclpalmente porque o regulamento ainda não hal.fla sido finalizado e,
ooítanto, somerlte os elabofadores que tinham conhecimento do sei conteúdo até a
oresente data e, por fim, destacou que a reunião de colegiada está Í)revista para a
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próxima semana, o que impossibilitaria contribuições. Ficou decidido que o
regulamento de TCC será discutido pelo NDE na próxima reunião, marcada para o
dia 27 de abril, e que a proposta do regimento, discutida pelo NDE, será
encaminhada para o colegiado para ser discutida e aprovada na reunião do dia l l
de maio. O prof. Anderson agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
Não havendo mais nada a declarar. eu, Anderson Luiz Fernandes Perez, lavrei a

,assinada pelos pre$pntes.
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