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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA viGÉSiMA SEGUNDAREUNiÃO ORDINÁRIA DO NUCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CIJRSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO

Ata da vigésima segunda reunião ordinária
do NDE do Curso de Tecnologias da
Informação e Comunicação. realizada no
dia 1 0 de setembro de 2015. às 15 horas. na
sala 311-A do Campus Araranguá.
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Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas
31 1-A do Campus Araranguá. reuniram-se os seguintes membros do
Estruturante do curso de Tecnologias cla Informação e Com
convocados: Professor Alexandre Leopoldo Gonçalves. Professor'a Eliane
Professor José Fernando Spanhol. Professora Solange Mana da Si
Rodriaues Lemos e Professora Símone Mcister Sommer Bilesimo.
Professora Patrícia .lantsch Fiuza.
Informação e Comunicação. llavendo quórum a Prof'essora
todos e deu por aberta à reunião. Em seguida a protéssora
Prof'essora Paul'ícia leu a pauta da convocação. E inclui o item
(trâmites) para mudança da grade cura'icular. que ficou
da correspondência CPA como item 4. Assim o
passou a ser o item. o item 3 passou a ser o l
dos trâmites para mudança da grade curricu
membros do colegiado sobre o prazo para a mudança
início do segundo semestre letivo. Mas que a alteração
curso de Tecnologias da Informação e Comunicação tem
de Computação. as atualizações das ementas e
cfêtuadas no decorrer do segundo semestre
aprovação do perüildo egresso do
que o período mínimo de conclusão
diferencial. E esse item terá
avaliações do curso do TIC junto ao MEC.
dos laboratórios necessários para o curso
correspondência da CPA. A prof'essora
recebida da CPA solicitando as medidas
5: Encaminhamcntos das análises das ementas pelos professores das áreas
de TIC. Após discussão ficou definido que pena a próxima reuniêio um pr

na sala
N ucleo Docente

.tnicação. devidamente
Pozzebon

va. Professor Robson
Sob a Presidência da

Coot'dcnadora do Curso de Tecnologias da
Patrícia cumprimentou a

Patrícia leu a pauta
Prazos administrativos

como item l e o item Resposta
item l passou a ser item 2. o item 2

em 5. Passaram então ao item l: I'rabos
ar. A professora Patrícia informou aos

da grade curricular. que seria até o
dos nomes das disciplinas que o

igual ao curso de Engenharia
as bibliografias das disciplinas podem ser
Item 2: Continuidade da discussão e

curso de TIC. Após ttmpla discussão foi verificado
do curso de 3 anos ( 6 semestres) não é mais um

continuidade na próxima reunião. Item 3: Discussão das
Após discussão foi feita um levantamento

Resposta dado TIC. Item 4
Patrícia informou sobre a correspondência

tomadas pelo curso após a visita do MEC. Item
do curso
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cada área irá atualizar as ementas e as bibliografias das disciplinas. E esses prof'essores
escolherão cinco disciplinas optativas que vão passar a ser consideradas obrigatórias.
Item 6: 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 eln Administração da Secretaria Acadêmica. lavrei a presente ata
que. se aprovada. será assinada pelos presentes. Araranguá. 1 0 de setembro de 201 5
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Prof. ALEXANDRE LEO

Prof. ELIANE POZZEBON
Prof. FERNANDO JOSE
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hProf.ROBSON RODRIGUESLEMOS
Prof. SIMONE MEISTER SOMMER BILESSIMO

Prof. SOLANGE MARIA DA SILVA .vaza.v-.ê4., Ç';(\-z.a .


