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ESTRUTURANTE DO CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
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Ata da décima quarta reunião ordinária do NDE do
Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação: realizada no dia 15 de .julho de 2014.
às 1 5 horas: na sala A-1 } 8 do Campus Araranguá.

l
Aos quinze dias do mês de .julllo do ano de dois mil e quatorze. às quinze lavras. na sala A-1 1 8
do Campus Alaranguá. reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do
curso de Tecnologias da Informação e Comunicação: devidamente convocados: Prof'essor
Ferrando .rosé Spanhol. Professora Patrícia Jantsch Fiuza. Professora Eliane Pozzebon. Professor
Alexandre Leopoldo Gonçalves. Prof'essor Ricardo Alexandre Reinando de Mordes. Protêssora
Simone Meister Sommer Biléssimo e Professora Solange Mana da Salva sob a Presidência do
Prolêssor VÍlson Gruber. Coordenador do Curso de Tecnologias da Infortnação e Comunicação.
.Justificou a ausência Professor Roderval Marcelino. Havendo quórum o Professor Vilson
cumprimentou a todos e deu por aberta à reunião. Eln seguida a professora Patrícia solicitou a
inclusão do item Material de Divulgação do curso: que ficou como número 5. Posteriormente
passaram a apreciação dos seguintes itens de pauta: Item 1 : Aprovação da ata da 12" Reunião
Ordinária do NDE. Posto em votação o item foi aprovado por unanimidade. Item 2: Aprovação
da ala da 13" Reunião Ordinária do NDE. Posto en] votação o item foi aprovado por
unanimidade. ]tem 3: DÍscip]inas de Programação ] e ]]. reformulação e troca de prol'essores.
Prol'essor Vilson relembrou aos presentes que a discussão já vem ocorrendo a algumas reuniões.
Prof'essor Alexandre salientou que a questão principal a ser analisada é o perfil do curso. para
então verificar a necessidade de reformulação. Prof'essor Vilson chamou atenção para os altos
índices de repto'''ação na disciplina e a constante troca de prohssores. ainda esclareceu que os
prol'essores que prestaram concurso para esta disciplina estão lecionando em outras áreas.
Professora Eliane ressaltou que a reformulação tem que ser vista em con.junto com os demais
cursos. pois não se trata de uma disciplina exclusiva do TIC. Prof'essor Fernando concordou quc
a questão principal é o perfil do curso e ressaltou que para ele a computação é meio e não fíln.
Pl-otêssor Vilson esclareceu que o planelamento anterior foi cumprido- mas devido à migração
dos prof'essores novas pendências surgiram. principalmente a necessidade de prokssol'es })ara
cobrir a base do curso. Professor Fernando sugeriu que fosse leito um memorando solicitando a
baga do curso de Engenharia da Computação referente a Pesquisa Operacional para o curso do
TIC. em virtude da migração de pl'of'estores. Prof'essor Ricardo salientou que o memorando deve
ser encaminhado à Direção Acadêmica. Após discussão o NDE deliberou para o
encaminhamento da proposta do Prof'essor Fernando ao colegiado do curso para aprovação. Item
4: Discussão da proposta de alteração das disciplinas de TCC e Estágio. Professor Vilson
esclareceu que foi solicitado aos membros do colegiada que encaminhassem propostas. mas
ninguém encaminhou. Professor Ricardo expôs resumidamente a sua proposta de ampliar o curso .:i
em um semestre. transformar as duas d]scip]inas de estágio em uma de ] 80 horas. colocar umaÍj{.)
disciplina de TCC l no sexto semestre e no sétimo semestre TCC 11. sem aulas. .ProfessoraFf
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Patrícia indagou a viabilidade de aumentar um semestre. Professor Alexandre salientou que se o
aluno empenhar-se ele consegue concluir o curso sem aumentar um semestre. Professor Vilson
ressaltou que essa modificação será para 2015.1 e sugeriu que ela fosse melhor analisada na
próxima reunião. Professor Ricardo se dispôs a trazer detalhada a proposta na próxima reunião
desde que seja já analisada para aprovação, o que foi aprovado por unanimidade. Item 5:
Material de Divulgação do curso. Professora Patrícia informou a necessidade de elaborar um
material para divulgação do curso. Professor Alexandre esclareceu que o material já existe, pois
já foi elaborado anteriormente. Após discussão o Professor Fernando se dispôs a retomar o
material e confecciona-lo. Item 6: Outros que surgirem. Professor Vilson ressaltou a visita do
MEC no final do mês de agosto e pediu a cooperação de todos. Ao final 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 Académica, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 15 de julho de 2014.


