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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE TECNQ!:QGiAS DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO
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Aos seis dias do mês de maio de dois mil e onze. quarta-feira, às quatorze horas,
reuniram-se na sala 101 no Prédio do Campus Araranguá para a SEGUNDA
REUNIÃO ORDINÁRIA do Núcleo Docente Estruturante do curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação, os docentes abaixo listados

Prof. ALEXANDRE LEOPOLDO GONÇALVES
Prof. ANDERSON LUIZ FERNANDES
Profa.MÁRCIABARROS DESALES
Prof. PAULO ESTEVES
Prof.RICARDO ALEXANDRE DE

PEREZ

MOR

Fé HHavendo quórum, o prof. Anderson Luiz Fêi'ríàõded Perez deu boas vindas aos
presentes e iniciou a reunião com a apresentação da pauta contendo os seguintes

\tens. 1) Apreciação e discussão sobre a proposta do Regulamento de TCCI 2)
Discussão sobre a realocação de disciplinas e o não oferecimento de disciplinas no

período matutino para reduzir o número de professores substitutosl 3) Discussão

sobre as aulas presenciais aos sábadosl 4) Mudança no formato padrão dos planos

de ensino (cronograma em semanas, informação sobre a modalidade da disciplina

(presenc/a/, d/sfánc/a, sem/-presenc/a/,...J). Foi dado inicio a discussão do item í)
Apreciação e discussão sobre a proposta do Regulamento de TCC. O prof.
Anderson mostrou aos presentes algumas sugestões enviadas pelos professores

para serem incorporadas ao texto do regulamento de TCC. O prof. Ricardo pediu a
palavra para discutir com os presentes a.s alterações sugeridas por ele. O prof.

Ricardo explicou aos presentes todas as suas sugestões, de forma e de conteúdo,

em vários artigos da proposta do regulamento do TCC. Ficou decidido que as
alterações sugeridas pelo prof. Ricardo, bem como as alterações sugeridas por

outros professores iriam ser incorporadas a versão final do documento que será

submetida ao colegiado na próxima reunião ordinária. Ficou acordado que o prof.

rez deu
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Ricardo iria fazer mais alguns ajustes no texto e então encaminharia ao prof.
Anderson para compor o documento final que será enviado a todos os membros do

colegiado do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação. O prof. Anderson

deu inicio a discussão do item 2) Discussão sobre a rea/oração de dlscip/Idas e o
não oferecimento de disciplinas no período matutino para reduzir o número de

professores substitutos. O prof. Anderson explicou aos presentes que no semestre
2011.2 o TIC ofertará 31 (trinta e uma) disciplinas no período noturno e 19
(dezenove) disciplinas no período matutino, e que por conta do número de

disciplinas ofertadas e pelo pouco número de professores efetivos no curso haverá

contratação de professores temporários. O prof. Anderson explicou que a maior
demanda por prof. temporário é na área de programação, sobretudo nas disciplinas:

Programação em Computadores 1, Programação em Computadores 11, Estruturas de

Dados e Programação Orientada a Objetos. O prof. Anderson explicou aos
presentes que uma das maneiras de reduzir a quantidade de disciplinas ofertadas é

não ofertar disciplinas para turmas que tem menos de 12 (doze) alunos, conforme

prevê a Resolução 17/Cun/97, visto que a mesma disciplina será ofertada no
período noturno. O prof. Ricardo argumentou que não fica bem para o curso o não

oferecimento de disciplinas no período matutino forçando os alunos a estudarem no

período noturno. Os professores concordaram que é necessária a contratação de

mais professores substitutos para suprir a falta de professores efetivos. O prof.
Anderson deu início a discussão do item 3) Discussão sobre as au/as presenciais

aos sábados. O prof. Anderson informou aos presentes que os cursos de
Engenharia de Energia e Engenharia de Computação, para o próximo semestre
(2011.2) iriam ofertar disciplinas aos sábados pela manhã, visto que o período das
07:30 às 11:30 é considerado letivo pela Resolução 17/Cun/97. O prof. Anderson

explicou que as aulas aos sábados facilitariam a distribuição das disciplinas na

semana e que com isso, algumas disciplinas poderiam ser ofertadas na modalidade

presencial ao invés da semi-presencial. A profa. Márcia pediu a palavra e então

argumentou que as disciplinas semi-presenciais são importante:)Í,visto o caráter
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inovador do Campus Araranguá e que existe um pré-conceito a respeito desta

modalidade. tendo em vista problemas que ocorreram no início do curso. A profa

Márcia informou que várias medidas estão sendo tomadas no sentido de melhorar o

suporte as disciplinas semi-presenciais. Entre elas, cursos de capacitação em
ambiente Moodle para os professores, padronização do femp/aíe para a

disponibilização de materiais no Moodle, bem como a solicitação de um bolsista

REUNI junto a Pró-Reitoria de Ensino para auxiliar os professores na
preparação/formatação do material das aulas disponibilizados no Moodle. O prof.
Anderson iniciou a discussão sobre o item 4) J14udança no formato padrão dos

planos de ensino (cronograma em semanas, informação sobre a modalidade
da disciplina (presencial, distância, semi-presencial,...», o prof. Anderson

explicou aos presentes que o formato do plano de ensino para o semestre 2011.2

iria sofrer algumas alterações visando melhorar as informação contidas no mesmo.

O prof. Anderson explicou que os planos de ensino de 2011.1 foram elaborados
considerando cada encontro (aula), porém na versão do próximo semestre será

considerada a semana. O prof. Anderson argumentou que essa modificação visa
flexibilizar o deslocamento de conteúdo entre dias da semana. O prof. Anderson

explicou que outra alteração importante foi a respeito da modalidade da disciplina
Nos planos do próximo semestre aparecerá um campo informando se a disciplina é

presencial ou semi-presencial. O prof. Anderson agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião. Não havendo mais nada a declarar, eu, Anderson Luiz

Fernandes Perez, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada

pelos presentes.


