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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DOCEN'rE ES'i'RUTURANTE
DO CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ata décima reunião ordinária do NDE do Curso de
Tecnologias da Informação e Comunicação.
realizada no dia 08 de outubro de 201 3. às 1 5 hol'as.
na sala A-1 1 8 do Campus Araranguá.
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Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze. às quinze horas. na sala A-1 1 8 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do coiso
de Tecnologias da Informação e Comunicação. devidamente convocados: Professor Alexandre
Leopoldo Goncalves. Professor Ricardo Alexandre Reinando de Moiaes. Professor Roderval
Marcelino e como convidado Professor Ferrando José Spanhol. sob a Presidência do Proíêssor
Vilson Gruber. Coordenador do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. que
cumprimentou todos e deu por aberta a reunião. Ato contínuo .justificou a ausência da Professora
Eliane Pozzebon que estava participando de um evento. Em seguida passaram a apreciação dos
seguintes itens de pauta: Item 1 : Aprovação da ata de 9' reunião ordinária do NDE. Submetido à
votação o item foi aprovado por unanimidade com alteração. Item 2: Continuação da discussão
dos itens iniciados na reunião passada. Professor Vilson informou a necessidade da íbrmação de
cotnissões de cada área do curso para que seja definido o pernil do egresso. Proltssor li.oderval
sa[íentou que participou de um evento em Portuga] que te'\,e uma palestra c]a CASCO que
ressaltou a importância do profissional na área de TIC. por isso a necessidade de definir um
perfil que atenderá as futuras demandas profissionais. Professor Ferrando observou a
importância de analisar o perfil do egresso com base nas necessidades do illercado de trabalho da
região. Professor Ricardo enfatizou que hoje o perfil do egresso é um profissional de computação
com algum conhecimento em educação e gestão, com base nisso dois aspectos devem ser
analisados: se esse pernil deve ser mantido ou se quer um profissional da educação e gestão quc
tenha uma base de computação. Salientou ainda que deve haver a integração das três áreas do
curso. não a deHlnição de cada perfil em isolado. Proltssoi Roderval concordou com as
colocações do Professor Ricardo e acrescentou que a computação no curso de TIC é vista como
meio e não como ülm. salientou ainda que o curso é multidisciplinar com perfis ditêreiltes.
Professor Ferrando ressaltou que o curso tem um pernil generalista e o egresso tem que saber
transitar nas três áreas. Após discussão Professor Ricardo sugeriu que a questão acerca da
computação como meio ou flm no curso do TIC deve ser encaminhada à próxima reunião do
colegiado. O que foi aprovado por unanillaidade pelos membros presentes. Professor Vilson
relatou que saiu uma portaria com as no\as normas de como o TCC deve sei postado no sistema
UFSC e informou que encaminhará a todos para que na próxima reunião do NDE o asstmto
possa ser discutido com mais propriedade. O que foi apl'ovado por unanimidade. Item 3: Análise
da documentação a ser postada no sistema e-MEC'. Professor Vílson expôs que tentou alterar o
mínimo possível o documento- no entanto existen] alguns itens que precisam sei
complementados. Na sequência o proíêssor Vilson exibiu o documento no ]etroprojetor e o
colegiado passou a analisar item por ite111. Após algumas alterações o professor Vilson solicitou
que quem tivesse contribuições a {l:liga' enhaminllpsfg:'üa e-mail. Item 4: Outros quc surgirqn.
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36 Não houve deliberações acerca deste item. Ao final o Professor Vilson agradeceu a presença de
37 todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Franciele de Souza Caetano
38 Vieira, Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica,
39

lavrei
outubro de 201aprovada,será assjDada;\l :los presentes. Ararangu;

ata que, se


