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ATA DA DÉCIMA QUINTA ]ZEUNIÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO

Ata da décima quinta reunião ordinária do NDE do
Curso de Tecnologias da Informação e
Comtmicação, realizada no dia 3 1 de março de 201 5,
às ] 6 horas, na sala 3 1 9-A do Campus Araranguá.
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Aos trinta e uln dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dezasseis horas, na sala
319-A do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente
Estruturante do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação, devidamente convocados:
Professor Fernando José Spanhol, Professora Eliane Pozzebon, Professor Alexandre Leopoldo
Gonçalves, Professora Simone Meister Sommer Biléssimo, Professora Solange Mana da Salva e
o professor Robson Rodrigues Lemos, este último como convidado, sob a Presidência da
Professora Patrícia Jantsch Fiuza, Coordenadora do Curso de Tecnologias da Informação e
Comunicação. Havendo quórum a Professora Patrícia cumprimentou a todos e deu por aberta à
reunião. Em seguida a professora Eliane solicitou a inclusão do item proposta de disciplina
optativa, que ülcou no item infom)es geral. Posteriormente passaram a apreciação dos seguintes
itens de pauta: Item 1: Aprovação da ata da 14' Reunião Ordinária do NDE. Posto em votação o
item foi aprovado por unanimidade. Item 2: Definição de cronograma de reuniões e
planejamento das atividades para o NDE no ano de 2015. Professora Patrícia colocou que seria
melllor ter reuniões sistemáticas, sendo uma vez por mês. Após discussão Hlcou acordado entre
os membros que as reuniões serão realizadas na quarta semana de cada mês às quintas-feiras às
16:00. Nesse mesmo item a professora Patrícia colocou em discussão sobre a presidência do
NDE. Após discussão ficou decidido que a presidência do NDE será presidida pelo presidente do
colegiada, assim sendo a professora Patrícia assumiu a presidência do NDE e colocou aos
membros que o professor Robson, subcoordenador do colegiado de curso também participe das
reuniões do NDE. Item 3: Proposta de alteração das disciplinas de TCC e Estágio. Após ampla
discussão ficou decidido colocar como pré-requisito para a disciplina de Estágio uma carga
horária mínima. Ficando também decidido que para a próxima reunião os membros, após estudo
realizado com professores das respectivas áreas, começarão a fazer as alterações no currículo do
curso, bem como a atualização da tabela de disciplinas equivalentes. Item 4: Outros que
surgirem. Proposta de disciplina optativa. Professora Eliane propôs para o próximo semestre a
inclusão no currículo do curso de uma disciplina optativa Tópico Especial Sobre Jogos
Digitais. Ao final agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Valdirene Motta Hahn Gonçalves, Assistente em Administração da Secretaria
Acadêmica, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 3 1
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