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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO
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Ata da décima oitava reunião ordinária do
NDE do Curso de Tecnologias . da
Informação e Comunicação, realizada no
dia 25 de JUNHO de 2015, às 16 horas, na
saia 3 1 1 -A do Campus Araranguá.
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Aosvinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas,
na saia 3] ]-A do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo
Docente Estruturante do curso de Tecnologias da Infomlação e Comunicação,
devidamente convocados: Professor Alexandre Leopoldo Gohçalves, Professora
Solange Mana da Silva e o professor Robson Rodrigues Lemos. Sob a Presidência da
Professora Patrícia Jantsch Fiuza, Coordenadora do Curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação. Os professores Eliane Pozzebon, Femando José Spanhol e
Simone Meister Sommer Bilessimo justificaram a ausência. Havendo quórum a
Professora Patrícia cumprimentou a todos e deu por aberta à reunião. Em seguida a
professora Patrícia leu .a pauta. Posteriormente passaram a apreciação dos seguintes
itens de pauta: Item 1: Aprovação.da ata da 17' Reunião Ordinária do NDE. Posto em
votação o item foi aprovado por unanimidade. Item 2: Análise dos planos de ensino das
disciplinas de TIC para 2015.2 e encaminhamento para a aprovação no colegiado do
curso. Os planos de ensino foram analisados um a um e veriÊlcadas as correções
necessárias que foram efetuadas ou repassadas para o professor da disciplina corrigir.
Assim sendo encaminhados para a aprovação no colegiado do curso. Item 3:
Encaminhamento das análises das ementas pelos professores das áreas do curso de TIC.
Após discussão ficou decidido que o NDE fará reuniões quinzenais e que este item será
discutido ]la reunião do dia 09/07, bem como o pernil do egresso. Item 4: Outros que
surgirem. Não houve outro item. 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 Acadêmiea, lavrei a presente ata que, se
aprovada, sela assinada pelos presentes. Araranguá, 25 de junho de 201 5.
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Prof. ELIANE POZZEBON

Prof. FERNANDO JÓSÉ SPANHOL, ,,O / ..#

:ll: :lf:Íl:l -' -.s'« t.'"~.'
Prof. SIMONE MEISTER SOMMER BILESSIMO

Prof. SOLANGE MARIA DA SILVA' (313(-cl/-gc' Ç\ Q/--.c...

\

\


