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A'rA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E

COMI JNICAC AO

Ata da décima segunda reunião ordinária do NDE do
Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação. realizada no dia 10 de.junho de 2014.
às 15 horas. na sala A-118 do Campus Araranguá.

l
Aos dez dias do mês de .junho do ano de dois mi] e quatorze. às quinze horas- na sa]a A-] 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 Fernando
.rosé Spanhol. Prol'essora Patrícia .íantsch Fiuza. Professora Eliane Pozzebon e Prof'essor
Alexandre Leopoldo Gonçalves sob a Presidência do Prof'essor Vilson Gruber. Coordenador do
Curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. .lustiHicaram a ausência Professor Ricardo
Alexandre Reinando de Moraes. Professor Roderval Marcelino e Prof'essora Simone Meister
Sonlmer Biléssinlo. Havendo quórum o Professor Vilson cumprimentou a todos e deu pol allerta
à reunião. Eln seguida passar'ana a apreciação dos seguintes itens de pauta: Item 1 : Definição dos
professores responsáveis pelos laboratórios do curso de TIC. Prol'essor Vilson relembrou quc
esta questão .lá foi discutida em reunião anterior. Salientou que apesar do curso ainda não possuir
laboratórios exclusivos. .já chegaram alguns equipamentos solicitados pelos prol'essotes Robson c
Ferrando. sendo necessário um professor responsável por estes e pelas demandas existentes.
Professora Eliane tegisti'ou a necessidade de laboratórios para outras disciplinas. sendo
necessário um le'.'andamento de quantos labor'atórlos o curso pl'ecísa. Professor Vilson ressaltou a
necessidade de pré-deHlnir no PPC as disciplinas que exigem laboratórios exclusivos. Pioíêssor
Fernando sugeriu que seja encaminhado ao colegiado à aprovação dos laboratórios de Sistemas
Multimédia e EAD. bem como a indicação das demais necessidades. Após discussão íoi
decidido por unaníl-nidade encaminhar ao colegiado do curso a aprovação de portaria atribuindo
ao professor Robson a responsabilidade do laboratório de Sistemas Multimídia e ao Profêssclr
Fel-nando do laboratório de EAD. Item 2: Apresentação de proposta de formulação das
disciplinas de Estágios l e íl e TCC. Prof'essor Vilson informou que o texto foi encaminhado por
e-mail aos presentes. Prof'essor Fernando salientou a possibilidade de discutir a proposta de um
semestre a mais no curso. bem como as questões inerentes as disciplinas de Administração.
Economia e Inteligência Artificial. Professora Eliane ressaltou que estas discussões não fazem
parte da proposta. Professor Vilson esclareceu que a discussão. no momento. restringe-se as
disciplinas de Estágio e TCC. Após considerações decidiram pelo encaminhamento da proposta
ao colegiado do curso para apreciação e discussão. Item 3: Disciplinas de Programação l e ll
Reformulação e troca de prof'essores. Prof'essor Vilson informou que está ocorrendo muita troca
de professores. sendo necessário discutir estas situações. Após ponderações. decidiram
encaminhar o item para discussão em reunião f\atura. Item 4: Início da discussão sobre alterações
da grade curricular' do curso de TIC. Professor Vílson esclareceu que o item foi discutido nos
itens anteriores. Prof'essores Alexandre e Fernando ressaltaram a importância de discutir e dcl;unir
o perfil do egresso do curso de TIC. O #gsunto foi encaminhado para a próxima reunião. Itelll 5:
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Outros que surgirem. Não houve deliberações acerca deste item. Ao Hlnal 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 Acadêmica, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 10 de junho de 2014.
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