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Ata da décima sexta reunião ordinária do
NDE do Curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação, realizada no
dia 23 de abril de 2015, às 16 horas, na sala
3 1 1-A do Campus Araranguá.

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas, na
sala 311-A do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo
Docente Estruturante do curso de Tecnologias da Infomtação e Comunicação,
devidamente convocados: Professor Femando 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. 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 Patrícia leu a
pauta. Posteriomlente passaram a apreciação dos seguintes itens de pauta: ]tem ]:
Aprovação da ata da 15' Reunião Ordinária do NDE. Posto em votação o item foi
aprovado por unanimidade. Item 2: Encaminhamentos da proposta de alteração das
Disciplinas de TCC e Estágio. Encaminhamento para a reunião do colegiado da
proposta de pré-requisito de no mínimo de cinquenta por cento de carga horária cursada
e aprovada, para a disciplina ARA7214 Estágio 1. Ainda nesse item o professor
Fernando colocou que as disciplinas de ARA7214 Estágio 1, ARA7230 Trabalho de
Conclusão de Curso e ARA7122 Elaboração de Trabalhos Acadêmicos devem estar
amarradas, mas com suas características. E ainda os professores Alexandre e Fernando
sugeriram que a disciplina ARA7122 Elaboração de Trabalhos Acadêmicos seja
assumida por um professor efetivo. Após discussão foi decidido fazer uma reunião com
todos os professores para explicar sobre as disciplinas AJ{A7214 Estágio l e AliA7230
Trabalho de Conclusão de Curso, bem como sobre a função de orientador de estágio que
todo e qualquer professor pode assumir. Item 3: Discussão de proposta de tabela de
equivalências das disciplinas do curso de TIC e ENC. Professor Alexandre apresentou a
tabela que ele fez após o estudo das ementas das disciplinas dos cursos de graduação em
Tecnologias da Informação e Comunicação e Engenharia de Computação. Após
discussão a professora Patrícia colocou em votação a tabela de equivalência. Aprovada
por unanimidade. Item 4: Outros que surgirem. Os membros trarão para a próxima
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reunião o estudo do levantamento das ementas das disciplinas por área. Ao anal
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, 23 de abril de 2015.
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