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ESTRUTURANTE DO CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO

Ata da décima primeira reunião ordinária do NDE
do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação, realizada no dia 03 de dezembro de
2013, às 09 horas, na sala A-118 do Campus
Araranguá.
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Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às nove horas, na sala A-1 1 8 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso
de Tecnologias da Informação e Comunicação, devidamente convocados: Professor Alexandre
Leopoldo Goncalves, Professor Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes, Professor Roderval
Marce[ino, Professora E]iane Pozzebon e Professor Fernando José Spanho], sob a Presidência do
Professor Vilson Gruber, Coordenador do Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação.
que cumprimentou todos e deu por aberta a reunião. Ato contínuo incluiu o item "Equivalências
do currículo 2009.2" que Htcou como número 4. Com a palavra o Professor Fernando solicitou a
inclusão do item 5 "Situação do Professor Márcio no NDE". Em seguida passaram a apreciação
dos seguintes itens de pauta: Item 1: Aprovação da ata de 10' reunião ordinária do NDE.
Submetido à votação o item foi aprovado por unanimidade. Item 2: Discussão sobre o perfil do
curso de TIC. Professor Vilson informou que este item seria discutido juntamente com o de n'. 4
devido à correlação dos assuntos. Na sequência relatou que atualmente existem 87 alunos do
curso de TIC que estão no currículo de 2009.2 e alguns não estão conseguindo integralizar a
carga horária total devido às incompatibilidades de equivalências com o currículo 2011.1.
Informou ainda, que até então a falta de horas entre um currículo e outro tem sido atualizada ,.
diretamente no DAE. Professor Alexandre salientou que a mudança de currículo foi feita /',/
corretamente para integralizar o total de horas necessárias, no entanto não foi previsto as ,,){l.
reprovações dos alunos nas disciplinas. Sugeriu, ainda, que fosse criada uma disciplina optativa' l
para complementar a carga horária. Professor Vilson explicou que é necessário criar uma /tt"X
complementação mas como disciplina obrigatória e opinou pela criação de uma disciplina de/7.),K'
Seminários ou uma obrigatória a distância. Professora Eliana ressaltou a importância de analisar\Wl:.J'
o PPC e se será preciso altera-lo. Professor Ricardo sugeriu que seja um complemento de uma V
disciplina que já exista. Professor Vilson salientou que caso fosse criado à disciplina d(:..!i;#g;i
Seminário esta seria apenas para os alunos abaixo da carga horária necessária. Professor:''''r'
Roderval ressaltou que o Seminário pode ser totalmente a distância e durante o semestre o aluno
Caz uma pesquisa para apresentar um trabalho no final. Professor Ricardo informou que apenas
para os alunos que estão abaixo da carga horária o Professor de uma disciplina que já exista pqdeh
fazer um anexo no diário e descrever que o aluno efetuou carga horária maior. Após discussão \\t./
ficou decidido que o item seria encaminhado ao colegiado do curso para decisão entre a criaçã(\\V
de um complemento da carga horária ou disciplina de Seminário. Item 3: Disciplina de Estágio l v
e ll distribuição de horas para os professores. Professor Vilson expôs que a carga horária
referente a disciplina deve ser dividida entre os professores que orientam os alunos ou. não .,á/
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alagar horas de ensino e sim uma hora administrativa por aluno orientado. Professor Roderval
relatou que havia assumido a disciplina de estágio, todavia sua carga horária foi zerada pela
Direção o que fez com que ele desistisse de lesionar referida disciplina. Professor Vilson
salientou a necessidade de ser reanalisada a disciplina, pois existem muitas horas de estágio e
poucas de TCC, sendo que nos estágio l e ll os alunos praticamente efetuam cópias um do outro.
Professor Alexandre informou que essa alteração deve constar no PPC. Professor Roderval
explanou que o orientador deveria receber dois créditos no PAAD e professores deveriam incluir
os estágios no PAAD pela aba orientação. Professor Vilson, juntamente com Professor Ricardo.
se dispuseram a elaborar uma proposta sobre as disciplinas de Estágio e TCC, bem como
redistribuição de carga horária, e trazer na próxima reunião. Item 5: Situação do Professor
Márcio no NDE. Professor Vilson informou que a participação do Prof'essor Márcio no NDE não
está prejudicada pela sua remoção, todavia acha difícil que o professor consiga conciliar sua
atividade em Florianópolis com as reuniões aqui no campus. Professor Fernando esclareceu que
conversou com o Professor Marcio que ressaltou não querer manter vínculo com o campus da
UFSC Araranguá. Professor Fernando sugeriu que a Professora Patrícia entre no NDE no lugar
do Professor Márcio, caso a mesma tenha interesse. Após discussão foi decidido que o item seria
encaminhado ao colegiado do curso. Item 5: Outros que surgirem. Não houve deliberações
acerca deste item. Ao final o Professor Vilson agradeceu a presença de todos e deu por encerrada
a reunião, da qual, para constar, eu, Franciele de Souza Caetano Vieira, Assistente em
Administração da Secretaria
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